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Hitleris dar nepasirengęs grobti Klaipėdos
Kra 25 dienon sušaukiamas Klaipėdos 
seimelis; pripažins teises Nenmaunri

Bus autorizuotas, prireikus, 
“laisvinti” Klaipėdos kraštą

BERLYNAS, kovo IG. — pusę Hitleris dabar smogs ap 
Vokietijos autoritetai užsienių sidirbęs su Čekoslovakija. Pa
spaudai įteikė pareiškimą, kad žymima, kad jis toli gražu dar 
Vokietija neturi pasiryžimo neišbaigęs savo žygių progra- 
artimoje ateityje Klaipėdos mos.
kraštų grąžinti atgal reichan. Statomi klausimai, kaip vei 

kiai Hitleris smogs į Dancigu 
ir į Klaipėdos kraštų, kad tai 
grąžinus “motinos Vokieti
jos” visiškon globon, ir kaip 

j veikiai Hitleris atnaujins sa
vo žygius siekti Ukrainos že- 

;mės ūkio lobių?
I Yra žinomo, kad po kiekvie- 
1 no pasisekusio smogimo dik
tatorius leidžia Voki etijos vy
riausybės viršūnių valdinin
kams atsilsėti. Taip gal įvyks 
ir šį kartų.

Bet jam nė nesvarbu Danci
gas ir Klaipėda. Šias teritori
jas jis gali pasigrobti kada 
tik nori. Vakarinė Europa ne
paiso jų likimo.

Iš tikrųjų, niekas negali ži
noti, kur link dabar Hitleris 
smogs.

KAUNAS, kovo 16. - Klai
pėdos krašto gubernatorius su 
šauikia krašto seimelį kovo 25 
dienon. Spėjama, kad vokieti
ninkų apnyktas seimelis nacių 
vadui Neumannui pripažins 
pilnesnes “veikimo teises”. 
Vokietininkų sluoksniuose pa
žymima, kad jis bus autorizuo 
tas “imtis visų reikalingi} 
priemonių ir duoti reikalingų 
įsakymų” tikslu kraštą atplėš 
ti nuo Lietuvos.

Yra žinių, kad naciai reika
laus Klaipėdos kraštų sujung
ti su 'Vokietija.

BERLYNAS, kovo 16. — 
Svetimų šalių diplomatų sluo
ksniuose spėliojama, į kurių

Naciai Praboje užgrobia čeku aukso 
atsargas ir kitus tautos lobius

BERLYNAS, kovo 16. —į 
Kaip Prahoje, taip kituose 
Bohemijos ir Moravijos mies
tuose vokiečiai jau puolėsi 
prie čekų lobių — aukso ir ki
tų brangenybių ir čekų tautos 
taupmenų.

Vokietija užgrobia čekų vai 
stybės aukso atsargas — apie 
90 milijonų dolerių vertės ir 
daugybę milijonų dol. vertės 
svetimų šalių pinigų — mainy 
bos kreditus.

PRAHOJE IR KITUR 
NACIAI ĮKALINA 
ČEKUS IR ŽYDUS
PRAHA, kovo li6. — Vokie

čiai jau šimtus čekų ir žydų a- 
reštavo. Daugybė patrijotų po 
litinių vadų slapstosi ir ieško 
tinkamos progos pasprukti. 
Kiti suspėjo pabėgti. Tarp 
pabėgusiųjų yra ir čeką ka
riuomenės vadas tautos didvy 
ris gen. Jan Sirovy — pasau
linio karo veteranas.

Žydams — didžiausia nelai
mė. Jų tūkstančiai išsislaps
tė. Šimtai bandė traukiniais 
dumti iš Prabos ir iš kitų 
miestų. Bet vokiečiai, kurie 
apvaldę geležinkelių stotis, 
daugybę žydų išvilko iš trau
kinių ir įkalino.

KRLYNAS, kovo 16. - Di- 
matų sluoksniuose kalbama, 
l Prahoje per vienų parų 
štuota apie 6,000 asmenų.

Nuo to daug nukentės sveti
mų šalių turėta prekyba su 
Čekoslovakija. Dabar viskas 
bus vokiečių rankose.

Be to, Vokietijai tenka če
kų kariuomenės galybės nau- 
jovinių ginklų ir ginklų muni- 
cijos garsieji dideli fabrikai.

Vokietija gauna progos dar 
daugiau jsiginkluoti. Nė viena 
kuri valstybė nebus įsiginda
vusi tiek, kiek Vokietija.

KAIP VOKIETIJA VALDYS 
ČEKŲ TAUTĄ

BERLYNAS, kovo 16. — 
Dar nežinoma, kaip Vokietija 
valdys pavergtų apie 7 milijo
nų čekų tautų Bohemijoj ir 
Moravijoj.

Vokiečių tarpe kalbama, kad 
čekų tauta, būdama Vokieti
jos globoje, naudosis “kultūri 
ne autonomija”. Tas reiškia, 
kad ji turės savas mokyklas, 
spaudų, organizacijas ir visas 
kitas tautines savybes. Bet ne 
turės savo valiutos, pašto, 
muitinių, ir t.t.

Praboje svetimų .šalių atsto 
vybės bus pakeistos konsula
tais.

KROATAI VERŽIASI 
LAISVĖN

ROMA, kovo 16. — Fašistų 
spauda praneša, kad kroatai 
pakilo griežtai reikalauti Ju
goslavijos Kroatijai pripažin
ti plačių autonomijų. Kroatai 
nori turėti savųjų kariuomenę.

Hitleris šarvuotu automobiliu iš 
Prabos leidosi per užgrobtus kraštus

Jis pustus, nes čekai 
jo nesveikina, jam neraliuoja

PRAHA, kovo 16. — Pas-1priėmė ir dar šalčiau “išlydė- 
kellięs Bohemijai ir Moravi
jai vokiškuosius įstatymus ir 
Slovakijos respublikai savo 
“globų”, diktatorius Hitleris 
gausingo būrio kareivių lydi
mas su keliais savo palydo
vais šarvuotu automobiliu ap
leido Prabų.

Sakoma, jis apžiūrėsiąs kai 
kurias įdomesnes užgrobtos 
čekų žemės dalis. Kalbama, 
kad išvažiavo į Brao — Aus
trijos ir Bratislavos link.

Jam apleidžiant Prabų, jį 
tik vieni naciai raliavimais 
nulydėjo. Nesimatė nė vieno 
čeko. Diktatorius atrodė rus
tus, kad čekai jį taip šaltaiVokietijos kariuomenė viena tuščia gatve, arti Pilseno, žygiuoja Prahos link. Ši nuotrau 

ka per telefonų pasiųsta į Londoną, oš iš ten per radijų į New Yorkų. (Acme telephoto).
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J. A. Valstybių visi trys kardinolai 
apleido Roma - vyksta namo

ROMA, kovo 16. — J. A 
-Valstybių visr-trys-kardinolai
jau apleidę Romų.

Kardinolas Mundeleinas 
traukiniu išvyko į Paryžių. Jo 
Eminencijai draugauja amba
sadorius Kennedy, kurs po

PRAHON GRJŽO ČEKŲ
PREZIDENTAS HACHA

PRAHA, kovo 16. — Vakar 
vakarų iš Berlyno grįžo buvu 
sios Čekoslovakijos preziden
tas Hacha ir užs. reikalų mi
nistras Cvalkovskis.

Grįžę iškėlė aikštėn, kad jie 
Hitleriui buvo priversti pasi
duoti, kadangi naciai grasino 
su orinėmis bombomis sunai
kinti Prahą.

Sako, patsai Hitleris ir fiel- 
dmaršalas Goeringas juos įs
pėjo nesipriešinti Vokietijos 
paduotoms sąlygoms. Sakė: 
“Mes, vokiečiai, turėsime pro 
gos parodyti Londonui, Pary
žiui ir visam pasauliui, kų ga

Vokietijos kariniai vadai paskirti; gen. List (kairėje) 
Moravijos komendantu ir gen. Blaskowitz (dešinėje) Bohemi
jos karo viršininku. ( (Acme telephoto).

piežiaus vainikavimo iškilmėse 
atstovavo prezARhoseveltų.

Kardinolas Dougherty iš Ne 
apolio laivu Rex išvyko namo.

Bostono kardinolas O’Co- 
nnell šiandien atlankė Pompė
ją ir kovo 19 d. laivu Vulca- 
nia leisis į Ameriką.

li atlikti vokiškas karinis oro 
laivynas. Per kelias valandas 
Praba bus išgriautas ”.

To atsižvelgus nieko kita 
neliko, kaip tik pasiduoti ir 
pasidavimas pasirašytas.

ŠVEICARIJA PABUGUSI 

HITLERIO

ŽENEVA, kovo 16. — Švei
carijos autoritetai ir gi susi
rūpinę savo valstybės likimu. 
Šveicarijos aukso atsargos nu 
keltos į Londoną ir New Yor
kų. Palikta tik padengti esa
mus apyvartoje pinigus. Bet 
ir šis auksas paslėptas ir jo 
vieta tik autoritetams žinoma.

PRAHOS KARDINOLAS 
PAS POPIEŽIŲ

VATIKANAS, kovo 16. — 
Šventasis Tėvas Pijus XII 
šiandien priėmė kardinolų Ka 
sparų, Prahos arkivyskupų.

HITLERĮ PRAHOJ 
NACIAI SVEIKINO, 
ČEKAI UŽSISUKO
PRAHA, kovo 16. — Čia 

atvykusį Vokietijos “cezari” 
diktatorių Hitlerį gyventojai 
nepaprastai šaltai pasitiko. 
Nesurengta jam jokio iškilmin 
go priėmimo. Vietomis jis bu
vo nubaubtas. Vokiečių žy
giuojančiai kariuomenei reikš
ta panieka. Bet viešųjų kokių 
nors demonstracijų prieš oku
pantus neįvyko.

Tik vieni naciai ir jų šali
ninkai šalimais gatvių išsiri
kiavę su svastikomis triukš
mingai sveikino diktatorių.

i Pranešta, kad Bohemijos ka 
riniu vadu paskirtas trečio
sios vokiečių armijos vadas 
gen. J. Blaskowitz.

(/Vakar iš Prahos Londonui 
pranešta, kad Bohemijos ir 
Moravijos diktatoriumi paskir 
tas čekų fašistas gen. Gayda. 
Bet ši žinia nepatvirtinta. Dėl 
jo fašistinių pažiūrų gen. Ga
yda per 10 metų buvo pošalin 
tas iš čekų kariuomenės ir tik 
neseniai atgal priimtas).

NEPADUODA VOKIE
ČIAMS ATSTOVYBĖS

WASHINGTON, kovo 16. —
Vietos Vokietijos ambasados 
valdininkai šiandien bandė o- 
kupuoti Čekoslovakijos atsto
vybę. Bet Čekoslovakijos pa
siuntinys pulk. V. Hurban at
sisakė paduoti pasiuntinybę. 
Sako, lauks savo vyriausybės 
nurodymų.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

LENKAI DŽIAUGIAS 
VENGRĮ! LAIMĖJIMAIS 
KARRATĮĮ UKRAINOJE
BUDAPEŠTAS, kovo 16. — 

Premjeras Teleky parlamente 
pranešė,-kad-Vengrija-jau a-
neksavo Karpatų Ukrainų.

VARŠUVA, kovo 16. - 
Lenkijos vyriausybė pripažino 
naujų Slovakijos nepriklauso
mų valstybę ir pareiškia daug 
entuziazmo, kad Vengrija 
prasiveržė per kalnuotų Kar
patų Ukrainų (Rusinijų) ir 
padarė kontaktų su Lenkijos 
pasieniu. Girdi, per 20 metų 
trukusi lenkų svajonė įvykdy
ta — Lenkijai su Vengrija tu 
rėti betndrų sienų.

HITLERIO ŽADĖJMAI YRA 
MUILO BURBULAS

PARYŽIUS, kovo 16. — Čia 
pačiuose valdiniuose sluoks
niuose pripažįstama, kad Hit
lerio žadėjimai niekam verti 
ir jo žodžiais negalima pasiti
kėti.

Prieš pusmetį Miuncheno 
konferencijoje Hitleris sakė
si, kad Vokietija nereikalinga 
jokių naujų teritorijų Europo
je ir ji garantuoja apskaldo- 
mos Čekoslovakijos naujas šie 
nas.

Dabar Hitleris paneigė tuos 
savo žadėjimus ir garantijų.

SNIEGO PUSNYS AT
KIRTO MIESTUS IR

SODYBAS

ESCANABA, Mich., kovo 
16. — Michigano, Minnesotos 
ir "YVisconsino šiaurines dalis 
ištiko didelės sniego pūgos. 
Užpustyti keliai, miestai, mie
steliai ir sodybos atkirsti nuo 
pasaulio. Kai kur sniego ke
liolika pėdų. Čia ir kitose vie
tose uždarytos mokyklos. Kai 
kur ir traukiniais susisieki
mas neįmanomas.

Ijo”.
Hitleris Pralieję išbuvo 22 

valandas ir neturėjo jokio 
kontakto su čekais.

Bohemijai ir Moravijai lai
kinai palikti iki šioliai veikę 
Čekoslovakų įstatymai ir apy
vartoje pinigai kol kas bus če 
kiški ir vokiški.

Pažymėta, kad Bohemijoj ir 
Moravijoj bus dvi gyventojų 

j rūšys: pirmoje vietoje vokie
čiai, turintieji visas Vokieti
jos piliečių teises ir privilegi
jas, ir slavai (nevokiečiai), 
priklausantieji Vokietijos glo
bai.

LIETUVIŲ MOKSLO 
DRAUGIJOS TURTAS 
DAR NEGRĄŽINTAS
VILNIUS. — Vietoj uždary

tos Lietuvių Mokslo Draugijos 
Moja Lietuvių Mokslo Mylė
tojų Draugija jau įsteigta. 
Jos valdybų sudaro: Adohfias 
Juškevičius — pirrriihihkaS, 
kun. Aleksandras Mikaila ir 
Vincas Martinkėnas — vice
pirmininkai, Elena Horodni- 
čiūtė — knygininkė, Henrikas 
Horodničius — 'kasininkas, 
Vincas Žilėnas — sekretorius, 
Motiejus Kraužlys — narys be 
ypatingų pareigų.

Dar vos bepradedant naujų 
mokslo draugijų organizuoti, 
Vilniaus vaivadijos įstaigos 
valdin įnikai ne kartų buvo stei 
gėjams pareiškę, kad naujų 
draugijų įsteigus, tuojau bū
sią jai atiduotas visas užda
rytos Lietuvių Mokslo Draugi 
jos turtas. Panašiai buvo užti
krinama ir tuomet, kai buvo 
patvirtinti įstatai, kai beliko 
tik išrinkti valdyba.

Deja, apie valdybos išrinki
mų Vilniaus vaivadijos ir Vil
niaus miesto storastijos įstai
goms pranešta yra vasario 13 
dienų, o apie uždarytos Lietu
vių Mokslo Draugijos turto 
grųžinimų naujai draugijai iki 
šiol dar nieko negirdėti.

UTENA. — Šių žiemų ir U- 
tenos apylinkėje jaučiamas že 
mes ūkio darbininkų trūku
mas, nors anksčiau to nebūda
vo. Bernui mokama iki 600 
litų metams, bet ir tai sunku 
gauti.

OP 4 c '
CHICAGO SRITIS. — Sian- 

dien debesuota; temperatūra 
palengva kyla.

Saulė teka 5:59, leidžiasi
5:58.
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Matydami, kas vyksta centralinėj Europoj, 
kas atsitiko su Čekoslovakijos respublika, ir 
mes, lietuviai esame verčiami budėti. Tiesa, 
Vokietijos naciai siekia savo tikslo ne per 
Baltijos valstybes, bet kitu keliu, tačiau aiš
kiai matome, kad jų agentai nesnaudžia ir 
Baltijos kraštuose. Jau vakar iš Londono, 
Berlyno ir Kauno pranešta neramių žinių, 
kad Klaipėdos vokietininkai bruzda ir būk 
tai atvirai prašo Hitlerį atplėšti nuo Lietu
vos tų kraštų. Toks pat likimas laukius ir 
Dancigo.

Hitlerio ligšioliniai pasisekimai daugiausia 
rėmėsi gerai suorganizuota propaganda, blio- 
fu ir parinkimo tinkamo momento savo žy
giams. Jo propagandistai išanksto paruošia 
dirvų Hitlerio žygiams. Jiems pavyko iš
sprogdinti Austrijų ir čekosiovakijų, nes na
oių agentai per keletu metų veikė jų vi
duje, pajėgė sudaryti savo šalininkų ir vei
kėjų grupes, pajėgė suskaldyti tų tautų vie
nybę. Hitlerininkų propaganda paveikė ir 
tų tautų viduje ir į didžiųsias valstybes. Kur 
Hitleris nėjo, visur jau rado ar daugiau ar 
mažiau sau paruoštų dirvų. Dėl to ir ka
riauti nereikėjo.

Ne paslaptis, kad yra ruošiama Hitleriui 
dirva ir Baltijos kraštuose. Jo agentai ten 
ne nuo šiandien veiiua. Tų gerai žinome iš 
Klaipėdos krašto gyvenimo, iš neseniai ten 
buvusių Seimelio rinkimu Rinkimų agitaci
jai buvo naudojamos figos, pat šlykščios 
priemonės, kaip ir kitur, kur tik naciai pri- 
Kxso savo purvinus nagus.

Hitlerio agentai veikia ne tik Klaipėdoj, 
bet jie veikia visoj Lietuvoj. Pranešama, kad 
jie sietuvoj, kiek tik galėdami, stengiasi eko
nomiškai įsistiprinti: veržiasi į pramonę, į 
prekybų, stengiasi supirkinėti dvarų centrus, 
įsigalėti finansinėse įstaigose. Tai sena vo- 
kitčių priemonė įsigalėti viename ar kitame 
krašte. Ji yra pavojinga. Tai padeda jiems 
ir į politinį krašto gyvenimų paveikti, čia 
jie parodo daug apsukrumo ir ypač sugebė
jimo supiudyti politines partijas.

Lietuvių tautos vadai neturėtų pasiduoti 
vokiečių ar kad ir kitų tautų propagandos 
įtakai. Jie neturėtų leisti skaldyti tautų ir 
provokuoti. Gyvename tokiais laikais, kuo
met ne tik keli mėnesiai, savaitės, bet va
landos yra svarbios. Kiekvienų minutę rei 
Kia ouaeti ir prie visko uiti pasiruošusiais, 
nes nešima iš kur ir kada pavojus gali už
klupti. Pavojų akyvaizdoje tauta turi būti 
solidari, vieninga, pasiruošusi. Už jos liki
mų kiekvienas lietuvis yra atsakomingas. 
Ypač atsakomingi yra tie, kurie stovi tau
tos ir valstybės priešakyje. Jų pareiga šia
me svariname momente visas tautos jėgas 
sutraukti į krūvų, prie valstybės vairo pa
kviesti patyrusius, apsukrius, turinčius visos 
tautos pasitikėjimų vyrus. Atsitikime pavo
jau*, visiems išvien reiktų veikti. Pasiskirs
tymas būtų pražūtingas. Reikia užbėgti ke
lių, kad mūsų tautos priešai neįsiskverbtų 
į valstybės vidaus politinį gyvenimų, kad 
nepanaudotų pačių . lietuvių savo darbams, 
kaip panaudojo Austrijoj, Čekoslovakijoj ir 
kitur. Lietuviai visi kai mūras turi stovėti 
pi'its savo neprietelius ir saugoti savo tau
tos brangiausių turtų — laisvę ir nepriklau
somybę.

Ruošia Biliūno Minėjimą
Kovo 13 d. sukanka 60 metų nuo rašytojo 

J. Biliūno gimimo. 6ių sukaktį Lietuvių .Ra
šytojų Draugija, kartu su komitetu Biliūno 
palaikams į Lietuvų perkelti, i-uošia paminė
ti iškilmingu aktu — akademija. Minėjimas 
įvyks kovo 25 d. Valstybės Teatre. Numa
tomos dvi paskaitos apie žymiojo rašytojo 
asmenį ir kūrybų. Valstybės Teatro dramos 
artistai padeklamuos J. Biliūno kūrinių. Be 
to, Rašytojų Draugija užsakiusi mūsų kom
pozitorius parašyti keletu Biliūno eilėraš
čiams kompozicijų. Taip pat šio minėjimo 
metu numatoma pastatyti keletu paveikslų 
iš Biliūno beletristinių kūrinėlių.

J. Biliūnas miręs gruodžio mėnesį. Jo mir
ties sukaktis numatoma taip pat paminėti. 
Vienas iš rašytojų pasiėmęs
J. Biliūno “Liūdnų pasakų

KAIP CHORAI RUOŠIASI LIETUVIŲ 
DIENAI PASAULINĖJE PARODOJE

Jūsų raporteriui teko iš 8. Šiaip įvairūs bankietai 
Dainų Programos Komiteto ir parengimai, 
pirmininko J. Žilevičiaus su- Kiekvienoje kolonijoje su
žinoti sekanti: J vaip prisitaikoma. Kai kur

Dalyvauti Lietuvių Dienoje teko matyti randasi šiaip pa
yra užsiregistravę 56 chorai' vieni asmenys, kurie aukoja 
su 2658 dainininkais, bet turi-1 po kiek kas išguli kelionei 
momis žiniomis, dainininkų apmokėti ir t.p. Iš to, kas 
skaičius pakils iki 3000. Tos čia pasakyta, matyti kuo aiš-
rūšies Ibus pirmas toks dide- ( kiaušiai jaunimo pastangos Bruklyno lietuviškų balŠavi- 
lis jaunimo sųskridis išeivijo-atvykti į Lietuvių Dienų kuo kų vyriausias draugas Mizara 
je, todėl jis istoriškas. skaitlingiau ir lankant įtemp- jsavo popiero j anų dien nusis

Šia proga patieksime visuo- tai chorų pamokas — kuo ge- kundė, kad kiekvienų sykį, 
menei žinių iš chorų ruošos riau dainos pasisektų. Pasku
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būtų žinojęs, kas per paukštis 
yra jų prelegentas.

Po Svietą Pasidairius

toliau choras gyvena nuo New
Yorko, tuo sunkiau jam at-
važiuoti — didesnės išlaidos.

r^Uia 1ZU°/ 1 Paimkime Wilkes - Barre, Pa. 
Greičiausiai 311 .... , _

jo mirties minėjimo metu bus pastatyta Vai-' 111 es c orus’ a aP^ in"
stybės Teatre.

Šį pavasarį J. Biliūno palaikai iš Zakopa
nės tikrai bus perkelti į Lietuvų. Bė komi
teto, kuris rūpinasi Biliūno palaikų perkė
limu, dar susiorganizavęs anykštėnų komi
tetas. Vasario 26 d. įvyks posėdis, kurio 
metu bus tariamasi' kur bus Biliūnas palai
dotas. Šiame pasitarime bus tariamasi ir ant 
Biliūno kapo pastatyti atitinkamų pamink
lėlį. ___

Kiek Lietuvių Užsieny?
Draugijos užsienio lietuviams remti (DU 

LR) pirmininkas R. Skipitis, aplankęs Pietų 
Amerikų ir ten susipažinęs su lietuvių padė
timi, grįžęs patiekė kai kurių davinių apie 
užsienių lietuvius. Iš viso lietuvių kilmės 
ir save lietuviais laikančių už Lietuvos val
stybės sienų yra apie 2 milijonai, tačiau lie
tuviškai kalbančių yra tik 1,300,000. Į šį 
Skaičių įeina Vilniaus krašto ir Rytprūsių 
lietuviai. Daugiausiai Lietuvos išeivių yra 
Š. Amerikoje.

Pietų Amerikoje (Argentina, Brazilija, U- 
ragvajus ir kt.) yra apie 80 tūkstančių lie
tuvių. Jie dažniausiai kitiems tarnauja, ypač 
dabar emigravusieji, žemės ūkio kolonijose 
lietuvių, turinčių po 10 ir 25 ha, yra ne
daug. Daugumas Pietų Amerikos lietuvių gy
vena neturtingai. Mokyklas sunku turėti, nes 
lietuviai gyvena mažais būreliais. Dideliuose 
miestuose padėtis tuo atžvilgiu kiek geres
nė, bet ten jaunimas greičiau ištautėja.

. I

šv. Patriko Diena
šiandien šv. Patriko* — Patricijaus diena, 

▲irių kilmės žmonės jų iškilmingai švenčia. 
Jų švenčia ne tik Airijoj, bet visur, kur tik 
yra airių. Toji diena yra labai populiari is 
šiame krašte, nes čia airiai yra įsigalėję ir, 
patys turėdami begalo didelį prisirišimų prie 
savo tautos globėjo ir didelę pagarbų, mo-

Labas Ryts!
Rašo Jonas Skelly

kai berniukas atneša jam tele, _ Alio> čali! SeJliai besima
tam istoriniam įvykiui. Juo tiniuoju laiku pradedant, kur graiu^( .baisiai nusigųsta. Bru ^nlj QaĮ jau ženotas 

f tik esti parengimai, visur jau klyno balšavikai sakosi neži-1 
dainuojamos dainos numaty

kė turi Chorų Sųjungų, susi
dedančių iš 5 chorų. Viso a- 
pie 400 choro narių. Jie New 
Yorke gyvens tris paras, tu
rės nakvynes gauti ir pragy
venti, neskaitant kelionės iš
laidų ir įvairių nenumatyti] 
išlaidų. Jie pasisamdė labai 
prieinamomis sųlygomis kelis 
šimtus kambarių New Yorker 
viešbuty ir, jei kelionė ir 
nakvynė atseis po $10 asme
niui, bus labai gerai.

Clevelando choras rašo, kad 
jiems atvažiuoti (tik vienam 
chorui) kainuos beveik $40O. 
Chorų yra užsiregistravusių 
ir iš toliau: Waukegan, Ui., 
Chicago, UI., Toronto ir Mont- 
reale, Canada, ir t.p. Vieniems 
kainuos daug daugiau negu 
$10, kitiems , vietiniams, daug 
mažiau. Jei skaityti aplamai

tos dainuoti atmintinai, o tas 
atima dar daugiau laiko ir 
reikalauja dar didesnio dar
bo ir pasiryžimo.

Dainų bus bandoma išstu
dijuoti kuo daugiau, bent 12- 
14, nes belaukiant gaidų iš 
Lietuvos teko suvėlinti gaidų 
išsiuntinėjimų chorams. Pir
moje eilėje išstudijavę cnorai 
vietinio komiteto nustatytas 
dainas, imasi atsiųstas iš Lie
tuvos. Kiek bus suspėta jų iš
studijuoti, tiek bus ir pildo
ma. Turima vilties, kad išva- 

■ rdytas skaičius bus galima 
prirengti. Kas kita, jei aplin
kybės būtų nekliudžiusios gai
das išsiuntinėti chorams pra
džioje praeito rudenio. Tenka 
sveikinti chorų vedėjus ir cho
rų narius taip širdingai atsi
liepus dalyvauti Lietuvių Die 
noje.

Paskutiniuoju laiku labai su 
judo choristės lietuviškų rūbų

no, kodėl draugas Mizara ture 
tų bijoti tegramų ir prašo ma 
nęs, kad aš jiems ištluniočy- 
čiau.

— Je, jau.
— Ale kad neatrodai links

mas! Kas yra!
— A, triubelis su ta mano 

mana: jai vis pinigų ir pinigų.
Mano delnas, tavorščiai, štai Tai jai duok dolerį tai du, tai 

kų rodo: draugas Mizara kiek pusę, tai kvoterį. Kad jų bala 
vienos tęleigranios nusigųsta paimtų.
dėl to, kad pamislija, jog ji a- Į Lai kur ji tuos pinigus de

da?
— Nežinau, nes dar nei cen

to jai nedaviau.

tėjus iš Sovietų “rojaus” ir 
kad Stalinas jį kviečia į Mas
kvų. O jau yra žinomas daik
tas, kad kų tik Stalinas pa
kviečia į Maskvų, tas jau ne
begrįžta namo.

— Baigas! Tu turi linkį, 
jau, vakar laižybose lai- 

________ Į mėjai dešimkę. Ar, ištikrųjų,
Vienus Čikagos daktaras noi^®ltd kvoitų snapso? 

seniai Moterų Klūbui skaitė’ ~ Uečiu laif, išgėriau. Tik 
paskaitų apie tris moters gy- .‘ne^nau> al tai buvo liukis, ui

ne. Mat, dešimkės jau neturiu. 
Jų atidaviau daktarui ir vais-

vien tik po $10 asmeniui, o jų įsitaisymu. Buvo manyta, kad 
bus apie 3000, tat mažu ma-1Lietuvos bus galima gauti 
žiausia chorams atseis Lietu-' prieinama kaina, o dabai1 pa

veninio laikotarpius; mergai
tės, moters ir bobutės. Kadan 
gi ir be paskaitos moterys ži-įthlinkui’ Sal’ dar reik®8 Prid® 
no savo gyvenimo laikotar- • • 
pius, tai kai kurios klūbietės, 
sako, norėjusios išgirsti apie 
paties daktaro tris gyvenimo 
laikotarpius: pirmą pas kata
likus, antrų pas cicilistus, o 
trečią, seno diedo laikotarpį,
pas balšavikus. Tada klūbas gau.

— Ar tu žinai, kad mano 
dėdė gydytojas yra išgelbėjęs 
tavo gyvybę?

— Je, žinau. Mano liukis, 
kad aš jo nešaukiau kai sir-

aiškėjo, kad pigiausias rūbas 
kainuoja $10. Be to, reikalau
jama pinigus sumokėti iš ank
sto. Turint omeny esančių be-1 būk vilniečių draugas, 
darbę, rūbų iš Lietuvos teks

LIETUVOS DRAUGAI AMERIKOJE
Gerbiamasai Skaitytojau:

labai mažai užsisakyti, maty-

Del Bendravimo Su Komunistais
“Vienybės” apžvalgininkas rašo, kad su 

komunistais bendrai dirbti nei katalikai nei 
tautininkai nenori, nes nepasitiki komunis
tų nuoširdumu. Kodėl? “V-bė” atsako:

“Juk nepaslaptis, kad komunistų posūkis 
ginti demokratijų, Lietuvos nepriklausomy
bę, gerbti Lietuvos himnų, liaudies dainas 
ir tradicijas gavo pradžių komunistų Inter
nacionalo įsakyme 1935 metais ieškoti “ben
drų frontų” su liberalinėmis ir socialistinė
mis srovėmis, tikslu sudaryti organizacijas 
ginti Sovietijų ir ruošti pasaulinį karų So
vietuos naudai. Ateis laikas, Internacionalas 
įsakys mūsų negyvoms kaukuolėms vėl sklei
sti tik proletarinės revoliucijos idealų ir vi
sas sroves niekinti — mūsų komunistai, 
strakt, vėl senu vežimėliu važinėsis, nes jie 
ne savo, bet Maskvos reikalų protu gyvena. 
Tokiu būdu, katalikų ir tautininkų atsisa
kymas įleisti LMS, LDS ir ALDLD atstovus 
į Lietuvių Pasaulinės Parodos komitetų pil
nai pagrįstas ir logiškai padarytas”.

Kanadiečiai Leis Laikraštį
M. Aukštaitė “Darbininke” rašo, kad 

“Montreale žada naujas laikraštis įsikurti. 
Buvo manoma lietuvių, kad jis pradės eiti šį 
pavasarį, bet matoma dar sulauks rudens, 
nes laikraščiui pamatų padėti — reik įdėt 
daug darbo, pinigo ir pasišventimo. Bet Mo
nrealiui laikraštis reikalinga kaip alkanam 
duona! Tad, vyrai, pajudinkim žemę!”

kėdami jį tinkamai pagarbinti ir surišti su 
savo tautos aspiracijomis, ir kitų tautų žmo
nes sugeba į savo šventės iškilmes patraukti.

Būt tikrai gera ir gražu, jei lietuviai šv. 
Kazimiero, savo tautos globėjo, dienų taip 
iškilmingai švęstų ir parodytų tiek daug nuo
širdaus prisirišimo prie šv. Kazimiero, kaip 
airiai prie šv. Patriko.

vių Diena $30,000. Į lų neįei
na praktikoms išlaidos ir ki- 
tos įvairios nenumatytos ku
rios susidarys atvykus New 
Yorkan ir kelionėje.

Kurie chorai rengiasi nuo
seniau, apie 3 metus, tie su- U teks tenkintis erzacais kaip 
kėlė didesnes sumas ir turi >k‘ Šiol buvo (la
jau šimtus savo kasose, nes roma-.Jie S®1“11® P«iau isi’ 

taisyti. Nors jie nebus tikri, 
bet iš tolo atrodys gerai. 

Atvykus į New York nakvy

jie išnaudojo kiekvienų progų 
savo kasos padidinimui. Jie 
žinojo, kad netoli tas laikas, 
kaip buvo jų vadų skelbiama, 
kuomet teks pabandyti pirmų 
sųskridį kur nors apie New 
Yorkų, suvažiuojant keletui 
tūkstančių dainininkų, kaip 
yra Lietuvoje Dainų Šventės. 
Kurie chorai į tai žiūrėjo ske
ptiškai, laukė paskutinių lai
kų, kol pasitaikė Lietuvių Die 
na Pasaulinėje Parodoje, jų 
kasos tuščiom, nes darbas 
pas juos prasidėjo vos tik pra 
eitų pavasarį, balandžio gale. 
Norintiems savo jnažadų išpil
dyti, tenka labai sunkiai pa
dirbti.

Kokiu būdu sukeliamos lė
šos? Vartojama įvairūs bū
dai:

1. Rengiama šokių vakarai.
2. Kortavimo vieši ir už

dari (savųjų tarpe) vakarai.
3. Bingo.
4. Pardavinėjama kosmeti

kos po namus.

5. Apsidedama po 10 centų 
savaitėje ir juos sumokama 
kas sekmadienis choro iždini
nkui.

6. Kai kur klebonai nuo 
rengiamų jų pagarbai vaka
rų pelnų atiduoda ohorui.

7. Nuo Lietuvių Dienos į-
žanga į parkų.

nių klausimas jau išspręstas. 
Komitetas yra suradęs labai 
prieinamoms sųlygoins nakvy
nes, kur bus galima sutalpin
ti chorus grupėmis vienuose 
namuose. Apie tai pranešta 
visiems užsiregistravusiems 
chorams. Tie, kurie negalės 
nei terš žemos kainos užsimo
kėti, priimant domėn ir taip 
jų didelį pasišventinu}, New 
Yorko Apylinkės Chorų Sųju-

Vilniaus lietuvių spauda 
gan greit galėtų būti pava
dinta lietuvybės barometras 
lenkų pagrobtoje Lietuvoje. 
Lietuviškai spaudai bendrai 
nėra lengva, tai kų bekalbėti 
apie Vilnijos spaudų.

Amerikos lietuviai yra pa
kartotinai ir iškilhiingai pasi
žadėję remti brolius vilnie
čius, kaipo lietuvių tautos da
lį, moraliai ir materialiai. Tų 
savo pažadų turėtumėm vyk
dyti nuoširdžiai ir noriai. Vie 
nas geriausių pažadų pildymo 
būdų beabejo yra vilniečių 
spaudos nuolatinis rėmimas, 
užsisakant vienų ar kelis jų 
laikraščius. Reikalinga, kad

Į 4. A. Pangonis “Jaunimo 
'Draugas” leidėjas, VVilno, ui.

, Cicha 3,-1, kainuoja metanu 
1.25.

5. “Aidas”, Wilno, ui. Dų 
inbrowskiego 5-1, kainuoja 3 
dol. metams.

Mokesnį galima sių»u paš
tu, galima ir asmeniškais če
kiais. Taigi, būkime vilniečių 
draugai ne vien žodžiu, bet 
ir darbu. L.D.A.

Dėde Kastukas Sako:
Rašo

Adv. K. J. Savickus

Kino Artistai

ir*, »

nga parūpins nakvynes dykai, šis paraginimas pasiektų kie- 
bet jos, suprantama, bus iš- kvienų Amerikos lietuvį. Gal, 
mėtytos po visų apylinkę ir būti, kad atskiram žmogui ke 
todėl labai nepatogios. Dabar blu Vilniaus laikraščius užsi 
tik belieka Cen traliniam Ko- sakyti: tai Draugijų sekreto- 
mitetui tinkamai atvykusius rįaį ga|į čia pagelbėti ir Drau 
svečius — chorus priimti, kad gijų valdybos savo paragini- 
jie už savo didelį vargų jaus- lnaįs galėtų čia labai daug 
tusi nors keletu valandų link- vilniečiams patarnauti, 
sniai ir muloniai. Tai parei
ga visos New Yorko apylin
kės lietuviams bus vaišingu
mu pasirūpinti. Kas sakė, kad
lietuviai nemoka svečių 
vaišinti?

Turpe žinomų vilniečių lai
kraščių yra šie:

1. “Vilniaus Aušra”, Wil- 
?m'/no ui. 8w. Mikolaja 8-7, kai-

Rap.

Daugelio klaidų išvengsi, 
jei mokėsi susivaldyti, mylėti, 
darbuotis ir kentėti.

Perdaug nesivaizdink teisin 
gurnu ir veiklumu, nes pakly- 
diman įpulsi.

nuoja Į dol. metams.

2. “Vilniaus Žodis”', Wilno 
ui. VVilenska 15, kainuoja 1 
dol. metams.

3. “Lietuviškas Baras”, VVi

Kinas Lietuvoj yra tas 
dalykas, kas pas mus '‘mo
vi es”. Kaune galima matyti 
tuos pačius paveikslus, kurie 
rodomi ir Amerikoj. Kalba y- 
ra angliška, o apačioj paveik
slo esti vertimas lietuvių kai
bon, kad publika galėtų leng
vai sekti veikalų. Kaune ga
lima pamatyti kinų rusų, vo 
kiečių, ir prancūzų kalbom. 
Palyginant su uždarbiu, bi
lietai yra truputį brangūs — 
vienas litas arba du litai ir 
daugiau. Kartais kainuoja še
šiolika centų, kitų karių ke
turiasdešimta centų. Seansai 
prasideda 6 valandų vasare, 
tęsiasi dvi valandas; po to y- 
ra dar du. seansai to paveiks
lo. Mėgiamiausi artistai yra 
Miokey Mouse ir Dikas ir

»at

Ino, ui. Stara 31,-2, kainuoja i Dofas. Pastarieji Amerikoj va 
1 dol. metams. 1 dinAsi Laurel and Hardy.
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Penktadienis, kovo 17 d., 1939 0
Jr

Iš Tėvynės Lietuvos
Rašo Eleonora Bortkevičiūtė, amerikietė Lietuvos 

vyriausybės stipendininkė Vytauto Didžiojo 
universitete.

(Tęsinys)

Pasigerėję vaizdais, atsigai
vinę, atsisveikinę su taip nuo
širdžiais Kernavieeiais vėl 
sulipom j autobusų. Dalinda
miesi įspūdžiais, žvelgdami į 
praslenkančias puikias apyli
nkes pasiekėm —
Širvintus...

Nėra Lietuvoj lietuvio, ku
ris nežinotų Širvintų. Širvin
tai pagarsėjo ir liko brangi 
vieta, atgavus nepriklausomy
bę. Širvintai — tai tikrai mū- 
sų tautos šventovė. Tose vie
tose mūsų jaunuoliai kovėsi 
su lenkais ir nemažai ten kau
lų pūva dabar. Pastatytas pui 
kus žuvusiems paminklas, ant 
kurio parašyta: “Dėkingi Tau 
tiečiai — 1927’’. Susikaupę 
valandėlę ties paminklu, atke- 
liavom į Giedraičius. 
Giedraičiai...

Dar artėjant į Giedraičius, 
autobusų sutiko šaulių vadas 
ir įėjęs pasveikino šaulių ir 
giedraitiškių vardu užsienio 
svečius. Pirmiausia irgi susto
jome ties paminklu buvusie
ms kariams. Čia šaulių vadas 
paaiškino, kad paminklas yra 
statytas dail. Joruševičiaus, 
dėkingu tautiečių lėšomis. 
Kaip Širvintų, taip ir Gied
raičių paminkle sužymėti žu

vusių karių vardai. Čia ėjo 
smarkios kovos su lenkais. Že
ligovskis, paėmęs Vilnių, tuo 
nesitenkino, bet briovėsi gilyn 
į Lietuvų. Lenkų kariuomenė 
buvo labai didelė. Lietuviai, 
žinodami tai, puolė lenkus na
kčia. Ties Giedraičiais įvyko 
trejos kautynės, kurioms va
dovavo kapitonas Noreika. 
Kautynėse pralieta nemažai 
lietuvių kraujo. Čia 'žuvo ir 
kuopos vadas karin. Andriū- 
nas. Vadovaujant generolui 
Žukauskui, lenkų kariuomenė 
liko galutinai atmušta. Jei ne 
tie laimėjimai ties Giedrai
čiais, vargiai tektų džiaugtis 
laisva Lietuva. Ateis laikas, 
pabrėžė vadas, kad visi šios 
apylinkės laukai, laukeliai bus 
nužymėti kryžiais, kuriose vie 
tose žuvo Lietuvos kariai, tė
vynės gynėjai nuo plėšriojo le
nko kardo. Netoliese yra ir 
gražiai sutvarkytas kapiny
nas. Ten ties kukliu pamink
lu yra palaidota jaunutė lietu
vaitė, kurių lenkai kuo žiau
riausiu būdu nukankino, nu
žudė, vien dėl to, kad jos bro
lis buvo Lietuvos kariuome
nėj. Tai atminimas lenko žiau 
rūmo.

Kadangi jau gerokai buvo 
sutemę, ir iki šiol giedras da
ngus apsiniaukė ir apdovano
jo mus lietaus lašais, daugiau

nieko neteko matyti. Šauliai 
l pasikvietė mus į savo namus,
( kur pavaišino alum ir lemo- 
1 nadu. Jaudinančių kalbų pa- 
! sakė leitenantas Pr. Kulys. 
Kalbėjo ir buvęs amerikietis
Aleksejūnas, dabar čia einųs 
seniūno pareigas. Visi bend
rai sudainavome keletu daine
lių. Po draugiško, nuoširdaus 
pasikalbėjimo, teko važiuoti 
Dubingilj link, kur mūsų lau 
kė vakarienė ir nakvynė. 
Dubingiai...

Kuo toliau važiavom, tuo 
daugiau ir daugiau ežerų puo
šė žaliąsias apylinkes. Dubin- 

, giuose mūsų laukė jau šauliai 
ir vietos ponios dar nebaig
tame turistų name. Aprūpint.' 
šilta vakariene ir švariomis 
lovomis, leidomės sapnų karu

Lietuvos “Maisto” skerdyklos ir mėsos gaminių fabrikas Tauragėje. Panašius fabrikus 
“Maistas” dar turi Klaipėdoje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje. (VDV. nuotr.)

li jon. Ryto metų, pamatėm 
kad esame pasakiškai gražio
se apylinkėse. Turistų namai 
stovi ant aukšto pilies kalno, 
iš kur matosi puikus didelis 
Dubingilj ežeras, veik iš visų 
pusių apsupęs kalnų. Didesnė 
ežero dalis priklauso lenkams, 
tolumoj matyti ir rubežius. 
Aplinkui ošia šimtametės pu
šys. Per ežerų pravestas til
tas. Anksti rytų visi leidomės 
į ežerų maudytis, plaukėme lai 
vėliais iki pusryčių. Ežero pa
kraščiuose nurinkome visas 
vandens lelijas, kuriomis pa
sipuošę jautėmės šventadieni
škai. Po skanių pusryčių, pa
dėkoję, padainavę, keliavom 
apžiūrėti apylinkes. Dubin
giuose, tame kalne kuriame 
nakvojome, gyveno gražuolė

Barbora Radvilaitė. Mat pilis 
ir kalnas dovanų keliu, nuo 
Vytauto teko Radvilams. Len
kų karalius Zigmontas Augu
stas pamilo gražuolę Barbo- 
rų ir jų vedė. Nekurį laikų 
gyveno Dubingiuose, vėliau 
persikėlė į Vilnių. Vaikščio
jom tomis vietomis, kur ka
daise stovėjo pilis. Bus ten 
daroma kasinėjimai. Yra už
silikę pamatai bažnyčios, kur 
manoma bus rastas palaidotas 
Barboros brolis Radvila Ru
dasis. Nepaprastai graži, ro
mantiška vieta, surišta su is
toriniais pasakojimais ir pa
puošta jau Nepriklausomybės 
laikų atsiminimais. Ir čia ko
vose žuvo keletas karių ir y- 
ra- netoliese palaidoti. Tikrai 
žavėtina vieta vasaroti. Turi-

stų namai moderniški. Iš vi
sų keturių pusių verandos pa
remtos kolonomis. Bus įreng
ta sporto aikštė, maudyklės 
ežere, motoriniai laiveliai pa
sivažinėjimams ir t.t. Baigus 
turistų namus, sakoma atva
žiuos viena rašytoja, kuri no
ri susigyventi su šia žavėtina 
aplinkuma ir parašyti roma
nų apie Barbora? Kol mes bu
vom, plevėsavo net kelios vė
liavos. Priėmime rūpinosi vir
šininkas Ramanauskas, Biliū
nas ir kiti.

Naktį palijus, kelias1 buvo 
tinkamas važinėti. Vaizdai ap
linkui nepaprastai gražūs. E- 
žerais nusėtos apylinkės vi
liote vilioja praeivio akį. 

Joniškis...

Pažymėtinai didelė bažny
čia. Puikus Nepriklausomybės 
sodelis su paminklu jame. Ma
tėsi nemaža naujų pastatų. 
Krito į akis gausumas priau
gančios kartos, kurie kaip pu- 

‘ pos pasipylė į gatvę pamatę 
autobusų. Joniškyje yra gimęs 
garsus dailininkas Adomas 
Varnas.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

KLAUSYKITĖS
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo

ŠALTIMIERO
RADIO PROGRAMŲ Iš STOTIES WHFC (1420 K.)

šeštadieniais — 

Penktadieniais — 

Sekmadieniais —

Molėtai... ,
Mažytis miestelis, pavadin

tas moterų užkampis. Mat 
čia yra Mergų kainos, Bobos 
akmuo, apie kurį pasakojama, 
kad tai esanti suakmenėjusi 
boba, ir kitų moteriškais var
dais vietų.

Viduriams Džldetėjns - 
Milijonai Vartoja

EX-LAX!
PASIGEEBĖKIT ŠIUO PAPRASTU 

BET MALONIU BODUI

Vyrai, moterys Ir vaikai visur pasiti
ki Ex-I.ax suteikti jiems malonią, at
gaivinančią pagelbą Puo vidurių už
kietėjimo. Per virš 30 metų jis buvo 
Amerikoje labiausiai parduodamas 
lluosuotojas.
Žmonės žino, kad Ex-Lax yra veiklus 
ir patikimas — betgi švelniai vei
kiantis. Jis išvalo vidurius be ap
sunkinimo ar nemalonumo.
Kitą kartą jums ar jūsų vaikams
prireikus liuosuotojo, pamėginkit 

Ex-Lax! Jis turi gardaus šokolado 
skonį. 10 c. ir 25 c. dėžutės yra pas 
jūsų vaistininkus.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JI PAKEIČIANČIŲ!
Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax! 
Įsidėmėkit raides ‘'E-X-L,-A-X ant 
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, 
reikalaukit tikro Ex-Lax!

EX-LAX
THE ORIGINAL CHOCOLATED LAIATIVE

■ Nuo 7 iki 8 v. v.

® ■ ibbbbbbbhbmbbbbmbibbbbbbbbbbbbbbbbbbbihbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbibbbbmbbbibbbbbbbbbbbbibbbobbbbbb^i

■■■■■ IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
■ PADIDINTOS KRAUTUVES

DOVANOS! DOVANOS! DOVANOS!
*

3 šmotų Riešuto Miegamojo Kambario 
Setas. Regularė kaina $89.50. Special -

f $39.50.
■ 2 šmotų Parlor Setas, vertas $99.50. Spe

cial - $49.50.■
5 metams garantuoti Innerspring matra- 

■ cai. Visokių dįdžių. Regularė kaina $19.50.
Special - $5.95.

*

U» M J1.1 •» IIjį I. * t'’"** J 4^ nąi.ą. » n i ,Į įr ...... lIJiR UJU1 Hš r -f-’"'"*

99-coil springsai. Garantuoti penkiems 
metams. Verti $19.50. Tiktai — $5.95.

9x12 linoleum. Regularė kaina $9.95. Spe
cial - $2.98.

PASTABA: Ši yra paskutine savaitė šio 
Iškilmingo Atidarymo Išpardavimo.

WCITY U RNITURE MART
Ė 1652-56 West 47th St., Phone Yards 4882-4883 i
H■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■uuHHHnnnumnHiiHinuniS
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DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
J

EAST SIDE
Pagerbė Kleboną 
Kun. J. Čižauską

Kovo 11 d., Konstantas ir 
Filomena Jezbučiai savo re
zidencijoj surengė pietus pa 
gerbimui klebono kun. J. Bi
zausko. Pietavo šie svečiai:

rbtų, tai turėtų būti visi ka
talikai veikėjai sukviesti j tų 
susirinkimų.

Aš tam pritariu ir tikiuos, 
kad galėsime susiorganizuoti 
ir iš vien veikti. J.H.M.

Jaunimo klūbas, vadinamas
Šv. Jurgio C. Y. O., kovo 12
d. laikė mėnesinį susirinkimų, 

kun. J. Čižauskas, kun. Sil-Į K|flbo vwl<,ja8> Juozas Majau. 
vius, Br. Nekrašas, Ūsoriai,'
Žižiai, Šeštokai, S Bukšait'

Ji .
’ skas, pranešė apie “raffle”,

kuris bus 25 d., kovo, sykiu 
A. Juodsnukaitė. ; gu «ear(j party” Šv. Jurgio

Per pietus svečiai daug gra svetainėje. .Jaunimas kviečia 
žiu linkėjimų sudėjo klebonui, vjslls dalyvauti. Baigus susi- 
ir nuo visų buvo įteikta bran-! rinkini.J? A Balkifltė, B. Ban
gi dovana. Klebonas dėkojo kįntė, A Butler ir E. Salase- 
visiems už dovanų ir gražius vičius patiekė užkandžio. Visi 
linkėjimus. , buvo patenkinti. Nuoširdžiau-

Širdinga padėka priklauso sjas a£įa nuo vjRų dalyvavu- 
Jezbučiams už gražų ir ma-'gįn J, J,
lonų priėmimų. Į__________________

šventas Patrikas Ir Senovės Lietuva Kanie nėra vienybės, ten nė
ra romumo, tik viešpatauja 
betvarkė, piktunmi, nesutiki- 

nusitninimas. kerštas,
Šv. Patriko garbinimo die- buvo paėmęs Turkais — toto 

noje, bus ne pro šalį prisiuii rę, Krymo csano dukterį — ,„aj

nti, kad kitų. sykį ir Lietuvoj pakrikštytų vardu Marija. Ku-1 ke„Jfjimai ir pru(1įįa anižino. 
buvo kunigaikštis Patrikas, nig. Patrikas kaip tik ir bu- jo vargo, 
kurio vardas yra įrodymu, jog vo sūnumi Narimanto - Glebo 
jau ir senovės Lietuvoj tas di- ir Tucliais - Marijos.

1345 m., kada Algirdas ir 
Kęstutis sukilo prieš Didku- 
nig. Jevnutį, pakrikštytų va
rdu ivan — Glebo Nariman
tas pradžioj mėgino palaikyti 
savo vyresniojo brolio pusę, 
bet greit susigriebė, kad tai 

Kunig. Narimantas, antras tuščias darbas ir perėjo Al- 
sūnus Gedimino ir uirnios jo girdo pusėn. Žuvo mūšyje su

ves, kurios buvo labai iškil
mingos iš Nekalto Prasidėji
mo bažnyčios, kur klebonauja 
kun. Lauskus. Labai gražų 
pavyzdį parodė vaikai, nes 
per visų mėnesį bus laikomos 
šv. Mišios už motinos sielų.

Kovo 19 d. pripuola šv. Juo Aai> “Patalas buvo
zapo. Nors trumpai sveikina- ^*nolHUb u geibiama.-. 
me visus Juozapus, o ypač Kas buvo tas kunigaikštis 
tuos, kurie vestsanliečių tar- Patrikas! Buvo sūnus Kunig. 
pe darbuojasi prie žinių sky- Narimanto, o anūkas did. ku
rtaus, prie įvairaus veikimo nig. Gedimino, 
ir parapijoj. Gyvuokite, Juo
zai, ilgiausius metus! Linki
me ir ateityje dėtis prie spau- „ T
dos palaikymo ir visokio kit- Z,UOnOS IeV°s’ 1333 buV0 ^iuočiais ties Slra™ 1348, 
„aus veikimo. Sa™.«™ užimti vasario 2 d.

sadmko (mes šiandie šaky- Jo sūnus kunig. Patrikas ė- 
tuinėni: gubernatoriaus) vie- j0 savo tėvo pareigus Didžia- 
tų Didžiajame Naugarde, rusų jame Naugarde nuo 1383 iki 
respublikoj, kurioji tada bu 1397, visiškai surusėjo ir jo 
vo Lietuvos valdymo srityje. | ainiai kunigaikščių Patrihie-

Kovo 10 (L šv. (l.rigaiiau.- 
bažnyčioj apie 5 valandų po
piet mergina, Miss Carnegie, 
meldėsi prie grotelių. Kaž

rgo.
Netinginiauk, o 

nebus baisus.
darbas tau

LIETUVIAI DAKTARAI

koks niekšas prisiartinęs iš pa 1 v • , . , , ~“b usalų kirto plaktuku merginai Nanin“tas buvo ! Kareckių ir Kurakiaų vardais

Juo daugiau įsigilinsi, tuo 
aiškiau patirsi, kad visuome
ninis darbas tam reikalingas,

Kame nėra priedermės pd 
domos, nėra tenai tvarkos, te 
nai nėra ir sutikimo.

Tel. YARda 8146
VALANDOS. Nuo 11 iki 12. 2 iki

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 ki 4 ir 7 iki 9 

Šventadieniais: 11 iki 12

BR. V. A. ŠIMKUS

UtlUVlAl DAKTARAI

E M. S. 54 Kp. Veiklos
Kovo 1 d. Moterų Sųjungos 

numerų žaidimas.' 54 kuopos susirinkimų vedė 
v^isi kviečiami dalyvauti. Į p.rni. O. Kratavičienė. Prane- 

Kovo 19 d., Šv. Juozapoj šta, kad serga: ltankelienė, 
dienoj, mokyklos vaikai išpil-• Savickienė ir Mignaitienė. 
dys gražių programą, parapi-1 Naujų narių įsirašė: J. Be
jos svetainėj. pulioniūtė ir R. Smolekiūtė.

Misijos šioj parapijoj pra- |; jaunamečių raportų išdavė 
sidės kovo 26 d. M- Kasevičiūtė, kad per Va

lentine bunco pelnyta $14 ir 
pusė tų pinigų paskirta pa
rapijai.

Kas antro trečiadienio va
kare jaunametės rengia siu
vimo paskaitas. Jaunamečių 
vedėjos ir globėjos pranešė,

Parapijos svetainėj, kas se
kmadienio vakarų, 6:30 vaL,
rengiama

Parapijos choras, vedamas 
Br. Nekrašo, ruošiasi prie 
Velyki) šventės.

Laikraščiuose teko skaityti 
iš įvairių kolonijų apie vasa
rio 16 d. paminėjimų:. Pas mus 
irgi buvo paminėta, tik kores
pondentai nepasiskubino apra-t
šyti. Varg. Br. NekrašAs su

, -v -i j- i tavičienė, Baronienė ir A. Kaparapijos choru išpildė prog- ' . ’
T) , v- unnskienė.ramų. Buvo losimas operete i

,lT m- »» r *-• • -I Medinienė pranešė, kad sųĮ Tėvynę . Lošėjai gyvui 1 1 ’ 1Tėvynę”, 
savo roles atliko. Taipgi kal
bėjo klebonas kun. J. Bizaus
kas ir daktaras J. Jonikaitis. 
Vakaras baigtas tautos him
nu.

Katalikų Veikėjų
Bendradarbiavimo
Reikalu

Perskaičius korespondencijų 
“Drauge”, kovo 10 d., pareiš
kiu, kad tam pritariu. Gražus 
sumanymas, kad visi katali
kai veikėjai suseitų ir aptartų 
susiorganizavimo klausimų.

į galvų. Merginai sugriuvus, 
niekšas pagriebė piniginę ir 
išbėgo iš bažnyčios. Piniginėj 
buvo virš $10.00. Kun. F. A. 
Pokriefka radęs gulinčių be 
sųmonės merginų pašaukė po-

vardu Glebo. Lž žmonų sau pasižymėjo tik Rusijos istori
joj. Vienas iš kunig. Patriko Į 
ainių kunig. Dimitrij Augus- J 
tinas tapo kataliku, kunigu ir

ningai visiems pa tania uja ir 
prieinama kaina, be to, kop
lyčių teikia dykai. Jaunas lai-1 garsiuoju misijonierium Penu 
dot. direkt. B. Barto, jo mo- sylvanijoj. Loretto, Pa„ jam

!«■», kuri nuvežė į Mt. Car- f ni V-Tv “ 7 P“"'“'“8-
mel ligoninę. Koresp.1 LM'&A.54 kuopos tai vienas i5 Amerikos kan-

____________ o1 Rsnai. Šiomis dienomis b. didatų į šventuosius. (Žiūrėk:
'J. Barto, Sr., užsiprenumera- (Jatli. Enciclop.).
vo dienraštį “Draugų”. Va-Į Kun. M. Urbonavičius, MIC. 
lio. Barto šeimynai! J. N.'__________________________

West Sidės Są-čiy 
Žinutės

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ir Akinius Pritaiko

3343 So. Halsted Street

Ofiao TeL OANal 2846

UK. f. G. YYINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

215b W. Cennak Road
vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Trečiadieniais pagal sutartu
Res. TeL OANal 0402 

2303 So. Leavitt Street

OR. P. AIKOČIONAS
DANTISTAS

446 So. 49th Court, Cicero
Aatradieniais, Ketvirtadieniais ir 

Penktadieniais
Valaandon: 10-12 rvt e 2-6 7-0 P.M. Į 
3147 S. Halsted SL, Chicago

Pirmadieniais. Trečiadieniais ir 
Šeštadieniais

Valandos: 3—8 P. M.

viii viinnkkv wkwnk
GYDYTOJAS ir OHIRURGAS 

GTI8AS
4729 So. AsLUanu Avt.

2-tros luboe
CHICAGO, ILL.

Telefonas MWway 288u
OFISO VALANDŲ*.:

Nuo 10 du 12 vai. ryto, nuo 2 iki t 
vai. po pietų u nuo 7 iki 8:30 v. v. 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12 v. ryto

i'elelonas HEMIock 028b

UM. A. Ii. MAKAUSKAS
u X ŪMIOJ AS IA CHIRURGAIS

2415 W. Marųuelle Ra.
otiao valandos:

10—12 vak ryto
2—4 ir 6—8 vat vakaro

x i eciadleuiais ir oekmadleuiau 
ousi torius

DR. P. J. BEINAR
(ItEINAltAVSKAK)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 South Halsted Street

TELEFONAI:
Ofiso WENtworth 1612

Res. — YARds 3955 
OFISO VALANDOS:

2 iki 4 popiet 7 iki 9 vakare
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutartį. UM. MAUHIUt AAltM
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM

4631 So. Ashland Avė.

Tek YARda 0994
Rea. TeL PLAza 2490 

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaL dien*

OR. A. 1. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1116 4070 Archer 4v

Valandos: 1—3 ir 7—8 
Kaadien išskyrus Seredą

Seredomis ir NedėL pagal sutartį 
Sekmadieni suaitarius

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TeL YARde 5921
K£Nwood 5107

DR. A. J. BERTASH
GYDYTOJAS IR CHIRURGO 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:34 
756 West 35th Street

, Tel. Pullman 7235 
Res. Pullman 0263Kovo 13 d. įvyko Moterų 

Sų-gos 64 kp. kauliukais loši-, , . ....
mo pramogėlė, Sofijos ir Al- *auk,a P"*"8’ bcl D R. A. W. J A C 0 B S
fonso Podžių namuose. Narių 
dalyvavo skaitlingai. Laikas 
praleistas linksmai. Daug bu
vo gražių rankdarbių laimėji-

Meilč, kad gerai daryti ne- Į 
ūkia atsitikimo, progos, bet 

pati josios jieško, nenuliūsta.
nesibijo, bet linksminas ir nau 
dojas proga.

kml jau svarsto program, Mo muJ’ kunas Išėjusio, narės
tinos dienai. Be to, nutarta Itlkrai daugės.
vakaru pamargint žaidimais. Pra»iogėlės rengėja dar pa-
T , ■ ■■ . n ir vaišino.Į komisijų jejo: pirui. O. Kra-

Sųjungietės dėkingos S. Po- 
džiuvienei už gražų pasidar- į 
bavimų. Linkime jai ir toliau 
darbuotis
dai.

jungiečių piknikas bus Dirže
lio 3 d., Birutės darže. O. Ba
nionienė pakvietė visas atsi
lankyt kovo 16 d. Šv. Jurgio 
svetainėn į vakarėlį Šv. Pran
ciškaus vienuolyno naudai. 
Dovanų žadėjo dar: J. Astrau 
skienė ir O. Kasevičiūtė.

Medinienė ragino nares už- 
' siprenumeruoti jubiliejinę sų
jungos knygų.

O. Kratavičienė ir E. Pau
razienė pranešė apie gražias 
sekines ruošiant 20 metų ju
biliejaus bankietų, kuris bus 
balandžio 15 d., Fort Slielby 
Hotel. Įžanga $1.75. Komisija

organizacijos nau-

Sųjungietei E. Green pada
ryta operacija. Linkini jai 
greit pasveikti ir vėl sykiu 
dalyvauti su mumis.

Sųjungietės H. Wall vyrų 
patiko didelė nelaimė su au
tomobiliu. Sunkiai sužeistas 
guli ligoninėj. Linkime jam 
greit pasveikti.

64 kp. koresp. A. A.

ĮSIGYKITE 
Gavėniai Reikalingą 

Knygelę

STACIJOS
GRAUDŪS

VERKSMAI
ir

Gavėnios Giesmės 
Atspausdinta iš maldakny 

ges “Ramybė Jums” 

10c
DRAUGAS PUB. CO, 
2334 S. Oakley Avė., 

Chicago, Illinois

DANTISTAS

10758 S. Miehigan Avė.
Chieago, Illinois

OFISO VALANDOS:
9-12; 1-5; 7-9. Ketvirtadieniais 9-12.

LIETUVIAI ADVOKATAI

Telephone YARde 1001

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 So. Ashland Aveniu

Res. 6515 S. Rockvvell Stree • 
Telephone REPnblic 9723

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. VVestern Avenu» 

VALANDOS:
Panedėlį, Utaniike ir Ketvergė 

nno 2 iki 9 v&l. vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki • v. v 

Snbatoj nno 12 iki 6 ▼. v.
Tel. Proepect 1013 

T«l Ratnnhh.

Nors jau toks dnrbas buvo energingai darbuojas, 
pradėtas, bet neilgai gyvavo. Rankdarbių ratelio dėmesiui 
Kažin dėl kol Bet ir vėl ga- 'Girdėt, kad mezginių trečias 
įima pamėginti ir pra.lėti iš kont,,stas hus Jį riI<lelli per 
naujo, (lai šiuo sykiu sekinės Michignn State Kair, kaip ir

Užuojauta
Izabelei ir Mykolui Kaiziū- 

nams, mirus jų sūneliui, reiš
kiame gilios užuojautos.

Ofiso Tel. Canal 6122
Res. 8342 So. Marshfield. Ava.
Res. Tel. Beverly 1868.

DR. GEORGE I. BLOŽIS
DANTISTAS

2201 YVest Cermak Rd.
VALANDOS:

9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet 
6 iki 8 vakare

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
pagal sutartį.

Res 6958 So. Talman Ava.
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office TeL HEMIock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 2—4 ii 7—9 vak. 

1446 So. 49th CL
Subatomis nuo 7—9 vakare 
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

TeL OANal 5969

DB. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2155 YVest Cermak Road
OFISO VALANDOS:

I — 4 ii 6:30 — 8:30 vakare
ii pagal sutartį.

TaL OALUMt 1974
OflSO VALANDOS

« rjta iki S 1. vakare, utakusaat i ic crefiadieaiaa

bus geresnės. Detroite randa
si trys parapijos ir kiekvie
noje net po kelias kuopas ir 
draugijas. Tokiu būdu turi
me nemažai veikėjų.

Daug veikiama, bet dažnai 
tas lieka neaprašytas. Taigi 
dažnai girdisi nusiskundimai: 
“Kas pasidarė su korespon
dentais? Arba: ‘‘Kodėl kores
pondentai aprašo sau tinka-

praeitų metų. Lietuviams bū
tų malonu, jei mūsų moterys 
pradėtų apie tai svarstyt ir 
darbuotis tuo tikslu. Girdis, 
nemažai bus dovanų ir visos 
pinigais.

O. Y., 54 kp. koresp.

D. B. Braziui (laidotuvių 
direktoriui) ir jo žmonai — 
sųjungietei, mirus jo brangiai 
motinėlei, reiškiame užuojau
tos liūdesio valandoje. Amži
nų atilsį mirusių sieloms.

64 kp. sųjungietės

TiesiiigK Bskiisija i Klaipėda
ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS LAIVU

“GRIPSHOLM”
Geg.-May 31 d., 1939

VVEST SIDE
I). B. Braziui, dėl mirties

Pavyzdingi
Profesijonalai

Nežiūrint kada jūs ma
note važiuoti į Lietuvą, 
pradėkite ruoštis iš anks
to. “Draugo” laivakorčių 
agentūra išrūpins jums vi
sus kelionei reikalingus do
kumentus. Darykite rezer
vacijas kuogreičiausia.

“DiRAITGO” laivakorčių ngentūra išrašys jums laiva
kortę bet kurios linijos geriausiais ir patogiausiais lai
vais. Visais kelionės reikalais kreipkitės į:

Phone YARds 4787.

DR. S T RHLOL’IS
4645 So. Ashland Avenue

Ofiso Valandos
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis pagal sutartį.
Namų Telef. PROspeet 1930

Tel OANal 81SA

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 YV. Cermak Road
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. ». 

REZIDSNCUA
6631 S. California Avė. 

Telefonas REPublic 7866

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS

3259 S. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiao TaL VIRginia 0036 
Reudancijoa TaL SRVeriey 82M

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

41S1 Archer Avenue
Ofiao vaL: 2—4 ii 6—8 P. M,

8689 So. Olaramont Ava
Valandoa: 9-10 A. M. 
Nedėliomia pagal sutartį

mus asmenis, o ne visuomenės brangios motinos, Veronikos 
veikimų”. Tas aišku patiems Blažienės - Janušauskienės 
skaitytojams, kad čionai ran- ((E. St. Louis, III.) reiškiame 
dasi tik keli korespondentai užuojautos. 1). B. Brazis, kai- 
ir jie negali visur apeiti ir vi- po laidotuvių direktorius nors 
sų veikimų aprašyti. ir čia augęs, bet pavyzdingas

Mums reikėtų visiems suė- patrijotas, eina Šv. Antano 
jus tų klausimų išrišti, apkal- parap. iždininko pareigas ir 
bėti ir į vienų grupę susijung- kiek galėdamas remia spaudų 
ti. ir kitus kilnius darbus.

Jei YVest Side koresponden- D. B. Brazis su žmona bu
tas nori, kad visi bendrai di- vo išvykęs į motinos laidotu-

GRAND RAPIDS, MICH. - ' 
Šiemet žiema pas mus nepa
stovi. Oras kas valandų mai
nosi ir nesveikas. Tokiu bū
du daug žmonių serga, nema
žai ir miršta.

Anų dienų teko kalbėti su 
vietiniu lietuviu laidotuvių di
rektorium S. J. Bai to ir sū
nus. Skundės pavargęs. Sako, 
naktimis mažai gaunu pasil
sėti, nes labai esame užimti 
patarnavimu,

S. J. Barto ir sūnus sųži-

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA 

2334 So. Oakley Avė. Tel. Canal 7790
J

Turėdami Kų Nors Parduoti, Mainyti. Ianuonmoti — Arba 
Norėdami K| Non Pirkti, Atminkite ‘Dr-go’ Clmfied Skyr.

Office Phone Res and Offiee
PROspeet 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai: 2-4 pp. ii 7-9 vak. CANaI 0706

DR.J.J. KOWAR
(K0WARSKA8)

•TDYTOJAS IR CHIRURGAS

2403 YV. 63rd SL, Chicago
Nediliom lr Trečiadieniais 

Pagaal Bntartį.

Tai OANal 0257
Rea TeL PROapect 6849

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street
Rezidencija 6600 So. Artesian Ava 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 popiet

6 iki 8 vaL vakaro
TaL YARda 2246

DR. G. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street

Vai: nuo 9 ryte iki 8 vakaro 
Berodoj pagal sutart;

IeL LATayette 8016

OR. G. J. SVENCISKAS
DANTISTAS

4300 So. Farfleld Avenue

Ofiso Valandos:
10 vai. rytx> iki 9 vai. vakaaro 
Sekmad.' uiais ir Tro iadiemais 

~ Ehgai BttUėų. M— I

BR. V. E. SIEBLINSKI
Daubatae

4143 South Archer Avenue 
Telefonas LATayette 3650 

Antradieniais, Ketvirtadieniais ii 
Penktadieniais

4631 South Ashland Avė.
TeL YARda 0994

Pirmadieiiiaie, Treėiadi^aūaja
___ Smftdttouug
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CICEROS UETUVUĮ NAUJIENOS j
Novena Į Sopulingąją I Junsa reikale prieglaudos se- 

Dievo Motiną neiittm8’L E' K' Susivien’,mo
Šių savaitę, Šv. Antano ba

žnyčioj yra misijos. Jos baig
sis sekmadienį, kovo 19 d., 
lygiai 3 valandą, popiet.

Amerikoj, Moterų Sų-ga, Liet. 
Vyčiai. Tai bus prakalbos tų 
organizacijų ir katalikiškos 
spaudos reikalais.

Vakarinių Valst. lietuvių
Kai kurie, gal, mano, kad kat. seimely buvo priimtos re- 

kadangi dabar yra mūsų baž- zoliucijos, tat mūsų Federaei- 
nyčioje misijos, tai novenos jos 12 skyrius pirmas prade-
pamaldų nebus. Novenos pa
maldos į Sopulingųjų, Dievo 
Motinų šį penktadienį bus tik 
vakare lietuviams novenos pa

da jas vykdinti gyvenimam 
Prakalbos rengiamos parapi
jos salėj, kovo 22 d., 7:30 vai 
vak. Tais reikalais visi turi

ltobert Eugene Alt (kairėj) 
ir jo motina iš Danville, 111., 
šiomis dienomis federalio tei
smo nubausti už naudojimų 

i pašto suktybėms. Abu nuteis
ti dešimčiai metų kalėjimo ir

I $3,000 pinigine bausme.
maldos prasidės ne 7:30, kaip į rūpintis. Jei norim, kad mūsų 
kad dabar misijos apeigos spauda platintus, turim darbu 
prasideda, bet 6:45 vakare, prisidėti. Mūsų organizacijų 
Visos kitos novenos valandos auginimas, taip pat yra visų 
rytų ir popiet bei vakare 8 va- bendras darbas. Dėl to, visi 
landų bus kaip būdavo pir- ateikit į tas prakalbas. Kal-
miau.

Kun. J. Vaičūnas, klebonas

Dėmesio Verti 
Vakarai

Pirmas vakaras — Tėvų 
Marijonų Rėmėjų 21 skyriaus 
bus 19 d. kovo, parapijos sve
tainėj. Artistai bus iš Marijos 
Kalnelių, Hinsdale, III. Veika
lai, kuriuos šiame vakare vai
dins, dar niekur nebuvo vai
dinti. Verta visiems pamaty
ti. Pelnas skiriamas parapi
jai. Visi kviečiami ateiti.

bėtojų bus iš visų minėtų or
ganizacijų ir iš “Draugo” a- 
pie katal. spaudų.

Anastazas Valančius

Šv. Antano parapijos jau
nuoliai, C. Y. O., tikisi vėl 
laimėti čempijonatų ir parsi
vesti kardinolo Mundelein 
“trophy”, kurių jie pralai
mėjo pernai.

Ciceriečiai skaitlingai va
žiuos pažiūrėti, kaip mūsų jau 
nuoliai moka vikriai lošti.

Pasisekimo! Rap.

PALAIMINTO RAMONO 
LULL KASDIENINĖS 

MINTYS
Iš angliško vertė

Kun. Ant. M. Karužiškis

Kitas vakaras — Lietuvių 
Respublikonų klūbo bus 2 d. 
balandžio, parapijos svetainėj. 
Tam vakare bus gerų dovanų. 
Be to, laimingam teks dešimts 
dolerių pinigais. Pusė pelno 
skiriama parapijai. Beje, va

kare bus gerų kalbėtojų. Visi 
kviečiami. Ypatingai bus nau
dinga vakare dalyvauti namų 
savininkams.

Trečias vakaras — svar
biausias visoms organizacijo
ms, kurios yra paskelbusios 
vajų, kaip tai Labdarių Sų-

Baigiami Prie Vakaro 
Prisirengimai

CICERO. — Beliko pora 
dienų iki vakaro, kuris įvyks 
kovo 19 d., parapijos salėj, pa
rapijos naudai. Jį rengia Ma
rijonų Rėmėjų 21 skyrius, ku
ris prisirengimo darbų — pla
tinime tikietų, jau veik galu
tinai baigė. Vakarui progra
ma paruošta labai graži. Jų 
išpildys dar ciceriečiams ne
matyti ir negirdėti artistai iš 
Marijos Kalnelių, Hinsdale, 
IIL, vadovaujant žymiam lo
šėjui, Simonui Kvietkui, kurio 
vardas rytinėse valstybėse pla
čiai žinomas. Taip pat 
programų paįvairins jaunutė 
dainininkė, p-lė Kandrataitė 
ir duetas. Taigi, galima supra
sti, kad vakaro programa bus 
nedaugiau poros valandų lai
ko ir graži. Šiuo atžvilgiu, ti
kimės, kad malonūs cicerie
čiai, taip pat ir chicagiečiai, 
nepatingės atvykti įr paremti 
gražų darbų. Ctic.

Iškilmingos Laidotuves
Kovo 13 d. palaidota Ona 

Kateivienė iš Šv. Antano pa
rapijos bažnyčios Šv. Kazi
miero kapuose. Velionė buvo 
narė draugijos Šv. Dievo Mo
tinos Sopulingos. Už tai drau
gijos narės gražiai pasirodė 
laidojimo dienoje. Iš koply-

Kun. P. Mačiulionio, 
S.V.D., Paskaitos Su
Paveikslais Iš Misijų

Švento Kazimiero parapijos 
svetainėje, Gary, Ind., kovo 17 
d., vakare po pamaldų.

Šv. Kryžiaus ligoninėje, ko
vo 18 d., 7:00 vai. vakare.

Šv. Juozapo parapijos sve
tainėje, So. Chicago, kovo 19 

d., 4 vai. popiet.
Šv. Kryžiaus parapijos sve

tainėje, kovo 20 d., 7:30 vak. i
Aušros Vartų parapijos sve

tainėje, kovo 21 d., 7:30 vak.
Šv. Antano parapijos sve

tainėje, kovo 23 d., 7:30 vak.
Šv. Pranciškaus parapijos 

svetainėje, Indiana Harbor, 
Ind., kovo 24 d., vakare po pa
maldų.

Loretto Ligoninėje, kovo 25 
d., 7 vai. vakare.

Šv. Mykolo parapijos sve
tainėje, kovo 27 d., 7:30 vak.

Šv. Petro parapijos svetai
nėje, Kenosha, AVis., kovo 29 
d., vakare po pamaldų.

PASTABA: ši paskaita su 
paveikslais iš misijų gyveni
mo svarbi tiek jaunimui, tiek 
augusiems, nes bus nurodoma, 
kas veikiama Katalikų Bažny
čios misijose ir kaip kiekvie
nas gali prie Katalikų Bažny
čios misijų didesnio pasiseki
mo prisidėti.

čios gerb. kleb. kun. J. Vai
čūnas, draugijos narės ir skai 
tlingas būrys pųrąpijonų at
lydėjo į bažnyčių, o po gedu
lingų pamaldų palydėjo į Šv.
Kazimiero kapines.

A. Kateiva yra nuolatinis “Finais” 
“Draugo” skaitytojas ir rė
mėjas. Mirus jo mylimai žmo
nai nuoširdžių užuojautų reiš
kiu visai šeimai.

labai sunkiai sirgo, bet dabai’ 
jau beveik sveika.

Linkiu visiems greit 
sveikti.

Lygiečių Pramoga
Moterų Piliečių Lyga ren

gia bunco ir kortavimo vaka
rų kovo 19 d., AVodmano svet. 
3259 S. Green St. Pradžia 7 
v. v. Įžanga 25c. Bus daug 
.dovanų ir prie įžangos tikie
tų (Door prizes), taipgi už
kandžio.

Rengimo Komisija

SKAITYKITE VIEN KATA* 

LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

Kovo 19 d., 4:30 popiet į- 
vyks “finais” lošimas besket- 
bolo C. Y. O., 132 Armory, 
Madison ir Rockwell St.

į U rba Flovver Shoppe j 

4180 Archer Avė.
Phone LAT&VETTE ftSOO

ĮOSles Mylintiems — Vestuv&ns — 
Bankietams — Laidotuvėms —|

Papuošimams

Kovo 17 Diena
Mylimasis nubaudė Jo My

limo širdį meilės rykštėmis, 
kad privertus jį mylėti medį, 
iš kurio Jis išsilupa rykštes, 
kuriomis Jis savo mylimus 
baudžia. O šis medis yra tas 
ant kurio Jis kentė liūdesį ir 
negarbę ir mirtį, kad Jis vėl 
privestų mylėti Jį tuos mylė
tojus, kurių Jis buvo nustojęs.

Meilė be gerų darbų, tai ne 
meile, tai tik vargas ir kanki- 
nimasis.

A. t A

ANDRIEJUS JASINSKI
Mirė kovo 14 d., 1939, m.,

6:45 vai., sulaukęų senatvės.

Gimęs Lietuvoje, Kėdainių 
apskr., Jasvaiuio parap. Kasei- 
nių kaime.

Paliko dideliame nuliūdime: 
sūnų Teodorų, dukterį Cecilių, 
anūkus ir kitas gimines.

Kūnus pašarvotas koplyčioje, 
5130 West 25th St., Cicero.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
kovo 18 d. Iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Šv. 
Valentino parap. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pamal
dų bus nulydėtas į šv. Adal
berto kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę:
Sūnus, Duktė, Anūkai 

ir Giminės.

Laidotuvių direktoriai Albert 
Szymanski & Son, telefonas Ci
cero 80.

Išvažiavo Automobiliu, 
O Grįžo Ambulansu

Kovo 13 d. Zajauskienė, ge- 
gai žinomo žymaus biznieriaus 
P. Zajausko žmona, važiavo į 
kapines palydėti draugijos na 
rę, a. a. Onų Kateivienę. Ka
pinėse jų patiko nelaimė: pa
slydo ir nusilaužė kojų. Nu- 
vežus į ligoninę koja sutvars
tyta ir ambulansu parvežta 
namo.

P. Zajauskas laiko pirmos 
rūšies tavernų adr. 1444 So. 
51 Avė. Yra labai duosnūs 
biznieriai. Geriems tikslams 
niekad neskupauja. Taipgi y- 
ra nuolatiniai “Draugo” skai. 
tytojai ir rėmėjai. Linkiu Za- 
jauskienei greit pasveikti.

Padarė Operaciją
St. Bakutis, 1406 So. 50 av., 

išvežtas į Loretto ligoninę, 
kur padaryta apendiko ope
racija.

Andr. Vaštako žmona taip
gi yra Loretto ligoninėj irgi 
operacijai.

Juozaitis, 11834 So. 49 Ct., 
jau seniai kai serga savo na
muose.

Saliukienė, 1432 So. 48 Ct.,

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
tOUDIU IB DIDBIAU8IA LAIDOJHO {KAMA

AMBULANCE
DIENĄ IB NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4005-07 Sa Hermitage Avė.

4447 South Fairfield Avenue

Tai. LAFAYETTE 0727___________

\7 Y A T koplyčios visoseLf X X Chicagos dalyse

Klausykite mūsų Lietuvių radio programų Mtadianio vakarais, 
7:00 vaL vakaro ii WHF0 stoties (1430 K.) —* Pranešėjas 

P. SALTHUHRAS

•AKY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER —PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 3000 620 W. 16th Avė.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

PATARMA VIMAfl DIENĄ H V AKT]
KflEkmai PYKAI

2025 W. 51«t St TeL YARDS 1278
■

Res. 4543 South Paulina Street

PIRKITE PAMINKLUS DABAR
I

ATEIKITE IR PAMATYKITE MOŠŲ 
PARODYMĄ

GERESNIS DARBAS UŽ ŽEMESNES KAINAS
NAUJAUSIOS ISDIRBYSTBS - GERIAUSIA 

MEDŽIAGA

KIEKVIENAS DARBAS GARANTUOJAMAS 
SU GOLD BOND CERTIFICATE

VENETIAN MONUMENT COMPANY
527 North VVestern Avė.

Telefonas SEELEY 6103
Chicago, Illinois

Skyrius randasi skersai nno Holy Sepulchre Kapinių, 6900 Weat lllth Strest

■Mat

DON’T BE GREY f
Don’t tolerate grey hair. Grey hair 
makes you look old and feel old.
Try the Modern* Method for Col- 
oring Hair . . . CLAIROL. You’ll 
appreciate the ųuick, pleasant treat
ment. No bleaching r.equired to 
soften the hair when you ūse 
CLAIROL. You’ll love the results 
on your hair — beautiful, natural- 
looking color that defies deteetion.
See yourself as you would liks to 
be. See your hairdresser today or 
send this coupon NOW.

Naturally...»'ith

6* iin* to look for (hit aiorh of 
GENUINE Clairol oo Iho bottle.

O The perfect combinition ot rich oil, fino 
eoep «nd delicate color that can't be copied 
... a blend that only Clairol containa.* w e* ** —•

JOAN CIAIR, CLAIKOL Ine.
1J2 Weat 4«th St., New York, N. V.
Send FREB booUet. advke and analyila.

09- -Stata-

My Beatttician

a. a a
MARIJONA

MIKALAUSKAITĖ

Mirė kovo 15 d., 1939 m.,
10:00 vai. ryto po ilgos ligos, 
sulaukus 20 metų amžiaus.

Gimus spalio 10 d., 1918.
Paliko dideliame nuliūdime: 

motinų Marijonų, po tėvais 
Mauricaitė, seserį Birutų, du 
brolius: Augustinų ir Pranų,
brolienę Deipnenų ir kitus gi
mines.

Kūnas pašarvotas Prusiecki 
koplyčioje, 3831 Main Street,

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
kovo 18 d. Iš koplyčios 9:00 
vai. ryto bus atlydėta į Šv. 
Pranciškaus parap. bažnyčių, 
Indiana Harbor, Indi, kurioj į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapi
nes. Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus-ges ir 
pažįstamus-as dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Nuliūdę:

Motina, Sesuo, Broliai, ir 
Brolienė Ir Giminės.

Laidotuvių direktorius Julius 
Prusiecki, tel. Indiana Harbor 
288.

Tėmykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

Skelbimai “Draugo” CLASSIFIED Skyriuje 
Yra Pigūs Ir Pelningi. Pabandykite.

LAIIOTUVIŲ DIREKTORIAI

KARIAI OHIOAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE
DYKAI

PATARNAVIMAS
DIENĄ IR NAKTJ
KOPLYČIOS VISOSE 

MIESTO DALYSE

J.

S. P. Mažeika
4348 So. California Ąve. 

Phone LAFayette 3572

AitaMS M. Ptillips
3319 Lituanica Avenue 

Phone YABds 1138-1139

3307 Latu&nioa Avė. 

Phone YABds 4908

L l. Zolp 1646 West 46th Street 

Phone YABds 0781-0782

AM V. Petkos 4704 S. Westem Avenue 

Tel. LAFayette 8024

P. J. Ridikas 3354 So. Halsted St. 

Telefonas YABds 1419

Anttony B. Petkas
Lachawicz ir Sanai

6834 So. We8tern Avė, 

GROvehiU 0142 
1410 S. 49th Court 
CICero 2109

2314 West 23rd Place 

Phone CANai 2515 

Skyrius 42-44 E. 108 St. 

Phone PTTLlman 1270
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CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
Iš Marijonų Rėmėjų 
Susirinkimo

Kovo 15 d. “Draugo” na
me įvyko Tėvu Marijonų Dr- 
jos Chicagos apskrities rėmė
jų susirinkimas, į kurį atsi
lankė veik iŠ visų kolonijij 
atstovai su įvairiais praneši
mais ir raportais.

Susirinkimų atidarė pirm. 
A. Bacevičius ir pranešė, kad 
šiuo tarpu nieko neveikiama, 
bet rengiasi prie vasarinio iš
važiavimo.

West Pullman, K. Bailu

sirinkimų, skyrius taip pat 
auga nariais, ir šiuo tarpu į- 
sirašė Mar. Toleikienė ir M. 
Jurkienė.

Dievo Apvaizdos parap. — 
O. Bukantaitė pareiškė, kad 
pirm. P. Ivanauskienė daro 
planus, kaip geriau ir sėkmi
ngiau vykdyti susirinkimus, į 
kuriuos būtų galima sutrauk
ti visus Marijonų rėmėjus ir 
“Laivo” skaitytojus.

AVest Side — Ig. Kryževi
čius, C. Druktenis ir D. Gas- 
parkienė, pranešė, kad šiuo

Skautai Mus Užkviečia
LRKSA 101 kuopos skautai 

visus nuoširdžiai užkviečia į 
lietuvių skautų judėjimui pa
remti rengiamų kauliuktj mė
tinių (bunco party), kuris bus 
sekmadienį, balandžio mėn. 2 
d., 2 valandų'po pietų, didžio
joj Dievo Apvaizdos parapi
jos salėj (AV. 18tb ir Union 
avė.). Patys skautai daug da
rbuojasi padaryti šį parengi
mų pasekmingu ir ruošia lig
šiol dar nematytų programų 
Šiai retai pramogai tikietus 
galima gauti visose LRKSA 
kuopose, “Draugo” redakct-

fe Politikos Lakov *
Englewood Kolonija 
Organizuoja Lietuvių 
Klūbę

Kovo 17 d., 8 vai. vakare,
J. P. Stankovicio Real Estate 
ofise, 0912 So. AVestern Avė., 
šaukiamas pirmas susirinki
mas Englewood lietuvių bai 
suotojų, kad suorganizavus 
lietuvių klubų, kurio tikslas
bus saugoti lietuvių teises 16-|ryžimų šimtu nuošimčių veik-

nkčsi. Pasak teisėjo Zūrio, lie
tuviai taip veikdami bendrai 
vienu frontu trumpoj ateityje 
susilauks gausesnių vaisių po
litikoj įvairiuose wuiduo.se. 
Toliau nut. rašt. Kaminskas 
perskaitė keletu padėkos laiš
kų gautų iš majoro Kelly, 
Schreiber ir Gordon. Visi dė
kingi lietuviams už paramų. 

Šiam susirinkime kiekvie

rėjau keturias vietas, kur ‘D.’ 
pardavinėja ir niekur negavau 
visur buvo išparduota. Matyt, 
tų dienų buvo reikšminga ka
talikų pasaulyje, tai Šv. Tėvo 
Pijaus XII vainikavimo die
na. Augustinas Martinavičius

Kame nėra liuosybės, nėra 
gerbiamas nė įstatymas.

Niekšai moka melui pasi-

CLASSIFIED
PARDAVIMUI MARQUETTE 

PARKE

, , . - i . švęsti, o tu vangus savo teisinnas vardo egzekutvves komi- » .game pasaukime.sijos narys apibudino savo ° r 
wardo klubo darbuotę ir pasi- CLASSIFIED

tarpu rengiasi prie išvažiavi-1 *i°i’ J* Babscio aptiekoj, 1900
1 S. Halsted str., pas skautų

komisijos narius ir pas pa
čius skautus. Pasitikima, kad 
visuomenė skautų užkvietimų

džiaugiasi, kad skyrius gra- imo.
žiai gyvuoja ir kas kart įsi- j Bridgeport — J. Šliogeris, 
rašo naujų narių; ir šiuo tar- kur dar skyriaus nesiranda, 
pu skyrius padidėjo sekančiais bet Marijonų rėmėjai pilnai 
nariais: J. Bimba, B. Bimbie-
nė, I. Meteišienė, V. Genutie-’ ir reikale pasiryžę juose da
nė, M. Rutkauskienė. Tai tik- lyvauti ir padėti.

pritaria visiems sumanymams maloniai priims ii į jų paren
girnų atsilankys. Iš

0 kambarių kampinis bungalotr su 
garadžiu. $1,600. casb. Pilna kaina 
<4,300.00.

2 fletų mūrinis namas lr gara
džius. Parsiduoda pigiai — tiktai 
>7,000.00 arba malnyaim ant biznia
vo namo, arba ant namo su tavemo 
bizniu bile kur.

Kampinis namas — 5 krautuvės lr 
du fletai, viskas išrenduota. $5,000. 
cash. Balansas lengvais išmokėjl-

rai didelis ir gražus žingsnis 
pirmyn.

Cicero kolonijos atstovų ne
buvo, bet buvo pranešta per 
apskr. rašt., kad susirinkimai 
įvyksta, skyrius auga nariais, 
ir šiuo tarpu rengiasi prie va
karo parapijos naudai, kuris 
įvyks kovo 19 d..

Marąuette Park — B. Ne- 
nartonis ir A. Pukelienė, pra
nešė, kad skyrius kas susirin
kimų auga nariais ir rengia
si prie išvažiavimo.

Brighton Park — Pr. Vaiče
kauskas ir Af. Navickienė, pa
reiškė, kad ateinantį sekma
dienį turės susirinkimų ir ti
kisi, kad susilauks daugiau 
naujų narių ir rengiasi prie 
vasarinių parengimų.

Town of Lake — O. Sriu
bienė ir P. Turskienė, prane
šė', kad kovo 19 d. turės sii-

Dvasios vadas, gerb. kun. 
J. Mačiulionis, džiaugdamasis 
rėmėjų gražiais darbais, nuo
širdžiai dėkojo už visokeriopų 
paramų ir pasižadėjo visame 
padėti.

Vienas svarbiausių nutari
mų šiame susirinkime, ■ buvo 
tai tradicinis išvažiavimas — 
Lietuvių Diena, kuris kas me
tai vykdomas, tai ir šiais me 
tais nutarta turėti liepos 23 
dienų Marijos Kalneliuose.

Buvo kalbėta ir apie kitus 
reikalus, bet, apie juos girdė
sime vėliau.

Susirinkimas buvo trumpas, 
bet gražus ir turiningas. J. K.

Dievo Apvaizdos 
Parapijos Žinutės

Aštuoniolikiečiai rengiasi 
prie savo parapijos metinės 
šventės — 40 valandų atlai
dų, kurie prasidės sekmadie
nį, kovo 26 d. Šita šventė bus 
iškilmingai švenčiama išpuoš
toje bažnyčioje, paruoštu gie
dojimu ir skaitlingu atsilan
kymu Čikagos ir apylinkių 
lietuvių kunigų. Iš anksto pa
darykime pasiryžimų pasinau
doti gausiomis Dievo malonė
mis. Patogiausia proga belau
kiant Velykų švenčių atlikti 
savo katalikiškas pareigas.

tam ir 17-tam warde, kur iki 
šiol svetimtaučiai taip spaudė 
lietuvius, kad sunku buvo gau 
ti biznio leidimas, pagalbų na 
mų savininkams ir kituose rei
kaluose.

Klubų organizuoju veikėjai: 
J. Stankowicz, F. Jakaitis, A. 
Ramon, J. Andrulis, J. Zekas, 
J. Ruzgis ir kiti. Pirmam su
sirinkime kalbės teisėjas Jo
nas Zūris, Jonas Juozaitis, A. 
Kumskis.

Visi lietuviai iš 16-to ir 17- 
to wardo prašomi atsilankyti 
į šį susirinkimų. J. L. J

ti su Lyga. Po visam, vaiši
nosi priniary laimėjimu, nu
traukta paveikslai visos gru
pės ir Lygos valdybos ir nu
tarta dar sykį skaitlingai pa
sirodyti prieš regularius rin-

PARDAVIMUI BUNGAI.OtV 
6-kambarltj bungalow. Priežastis 
pardavimo — liga. Neatmesime pro
tingo paslulijimo. Atsišaukite: 0537 
South Artesian Avenue.

PARDAVIMUI NAMAS 
2-aukštų medinis namas. 4 — 4-kam
barių fletai. Skliautuotos tarpdurys. 
Įtaisytos vanios. Įeigos per metus —

kimus, kad lietuviams dar te-', J1*104®?- . A™auklte:ni?4SiS Wo1'’ fram Street, Chicago, Illinois.
ktų kreditas. Apie tai bus pra1 
nešta vėliau.

mala

Pasidrąsink lr mainyk savo prlva- 
tlšką namą ant nUmo su bizniu lr 
nebereikės rūpintis apie darbą. Pra
šome pas mane. Pigiau nuplrksltn, 
geriau Išmainysite lr gausite teisin
gą patarnavimą.

CHARLES URNICH
(KAZYS URNIKAS)

2500 West €3rd Street
2-tros lubos. Įėjimas iš Campbell 

Avė. pusės.

Valandos: Rytais ir Vakarais lr 
pagal sutartį, (appointment)

Lygos koresp. S. G.

PARDAVIMUI
Parsiduoda grosernė ir pieninė. Vieta 
gera. Visi įrengimai nauji. Parduosiu

TOWN OF LAKE
Vyrų, moterų ir vaikų pavasariniams 
drabužiams įdedame naujus pama- 
šalus, išvalom, suprosinam, iš senų 
drabužių padarome naujus. Pasinau
dokite. J. Overllngas, 4AO2 South

nebrangiai. Šį mėnesį turiu parduoti. Wood Street Chicago, ’ Illinois. 
Jeigu kas norite namą mainyti ant ............ 1

Klausykite
PALENDECH’S TRAVEL 

BUREAU
Folkloro Badio Frogna

Every Sunday from I—2 P. M

Ateinantį sekmadienį Dievo 
Apvaizdos Moterų Rėmėjų dr- 
gija turės savo gražų paren
gimų. 4 vai. po piet įvyks 
“bunco party” ir kortomis

*

Tiktai Apribotam Laikui

90 DIENŲ TAUPYMO- 
ĮROOYMUI, SIŪLOME

NUOLATINJ APTARNAVIMĄ KARŠTU VANDENIU

Įrodysime, kad ir Jūs Taipgi Įsigalite Naudotis 
Nesusilygintais Gerumais, Turėdami Nuolatai 

Karštų Vandenį!

Štai visiškai naujas jums pasiūlymas, kuriuo įrodysime, 
kad jūs galite turėti nuolatai karštų vandenį savo na
muose. Štai jums trijų mėnesių išmėginimas. Jūs da
bar sužinosite, kų tūkstančiai Chicagiečių kasmet suži
no: Karštas vanduo, čia pat, tik kranų pasukus, ateina 
taip pigiai, kad be to prietaiso niekas neprivalėtų ap- 
seiti.

Galionas Prie Galiono, Karštas Vanduo Nekainuoja 
Daugiau Su Šiuo Nuolatai Karšto Vandens Prietaisu!

Automatiškas vandens apšildymas gesu duoda jums karštą 
vandenį už labai pigią kainą. Ištikrųjų, imant galionais, tai 
jums šis šiltas vanduo nei kiek nebrangiau atseis už seno
višką šildymo būdą. Automatiškas Gasinis Vandens Šildytu
vas vandenį įšildo kai sykis iki tokio laipsnio, kokio pageidau
jate. Jums nereikia nieko saugoti. Viskas ką jūs turite da
ryti yra tai atsukti kraną — karštas vanduo ten visados — 
dieną ir naktį.

Taigi pasinaudokite šia siūloma potogia propozicija — 
vėliau džiaugsies tai padaręs!

MATYKIT SAVO APIELINKĖS PLUMBERLDEALERĮ
ARBA ŠAUK WABA8H 6000

I
Tik uikyklt: "I wnnl to know *11 *twnt the M-D*y Proof-of-Keonoeny 

Offer on (onstent llot Wster Service ln my home”.

MOOt»N COOK f IV. . CONSTANT HOT WATI» . . SIlfNT MHMOHATION . . OA1 HSAPNO

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY

biznio, taip pat priimsiu. Namas tu
ri būti Cicero, Park Holme arba .. 
Marąuette Park. Atsišaukite: 1530 »«« ®kerl> žemės. 90 akerų dirbama. 
South 50th Avenue, Cicero, Illinois. T® akerų girios. Pati numirė, Par- 

i ■ m- ■ i duosiu gyvulius lr mašineriją. Vieta 
DIDELIS BARGENAS — VVEST tuščia. Kas pirks, galės anslgvventl 

SIDE (kad ir rytoj. 11 budlnkų Didelis va-
3 namai 2 hirznlnvl užeiga Ir hnr- sarints rezortas — Blg Basa Lake. Kaipo senas dienraščio “Drau šeX. Jei kas norės paduosiu Vanduo Iš ežero bėga per mano že- 

. • . i vieną taverną. Namai gerame stovy. "»«• (Viena žuvis sveria 18 svarų.)
go” skaitytojas, turiu ir ma- je. turi visus patogumus. Bizniai Iš- f’^V^rht? ke’uo B69v i i- i • dirbti per daugelį metų. Pardavimo *r i^I?Jrner!rLiJCe fiG»V
nau UZ progų duoti patarimų priežastį lštlrslte ant vietos. Pama- « v
* • tykite namus ir biznius. Savininkas: £*’n,nL"‘ ,vUk»
bei pabarimų. Antanas Shcmcžis, 2225 South Lea- ^ron8’ (^ake

Skaitytojų Balsai
MARQUETTE PARK. —

Iš Lietuvių Demokratų 
Sąjūdžio

Kovo 12 d., Lygos headąua- 
rters, 6912 S. AVestern Avė.,
Lietuvių Dem. Lyga laikė mė
nesinį susirinkimų, kuris bu- nusipirkti prieš kokių katali

kų šventę t.t. Turėtų “Drau- 
s” daugiau kopijų prista

tyti tokiomis dienomis. 
Pavyzdžiui, kovo 11 d. pe-

Mane visuomet “D.” turi
nys apsčiai informuoja vė
liausiomis žiniomis ir edito- 
rialai nepalyginami.

Bet jau “Draugo” negausi

vltt Street, telefonas CAN ai 0945.

Kam Kankintis?

PARDAVIMUI ŪKIS

vo vienas skaitlingiausių. Da
lyvavo ne vien teisėjas Zūris, 
ne vien wardų egzekutyvis 
komitetas, bet beveik visi lie
tuviai precinktų kapitonai iš 
įvairių wardų ir keletas nau
jų wardų atstovų, kurie pa
reiškė sutikimų bendrai su ly
ga veikti ir organizuoti lietu
vius tuose warduose, kuriuoseJ e 7
dar nebuvo lietuviško politi-

GAUKITE

MUSŲ

THERMIO

PERMANENT

WAVE

žaidimas ir bus išdalinta lai- (koj veikimo. Lyga žadėjo jie 
į ms teikti paramos.

Teisėjas Zūris, South Side

mėtojams šimtai gražių dova 
nų. Be to bus ir kitų surpri- 
zų. Ne tik moterys, bet ir vy
rai turės tikrų “good time”.

Šita moterų draugija, ku
rios tikslas yra sujungti ypač 
jaunesnę kartų, darbuojasi pa
rapijos labui ir šitas paren
gimas įvyks parapijos naudai.

Šių savaitę mūsų bažnyčio
je kas rytų laikomos yra no
venos pamaldos prie šv. Juo
zapo ir ateinantį sekmadienį 
bus iškilmingai švenčiama šv. 
Juozapo šventė. Šv. Onos mo
terų draugija švęs savo meti
nę šventę. Ryte 7:30 vai. vi
sos narės eis prie šv. Komu
nijos in corpore ir po pamal
dų turės bendrus pusryčius 
parap. salėje.

Park Superintęndent Kumskis 
savo kalbose reiškė padėkos 
Lygai priklausančioms orga
nizacijų valdyboms už prisidė 
jimų prie Lygos rengto masi
nio susirinkimo vasario 26 d., 
Lietuviij auditorijoje. Sakė, 
šis lietuvių susirinkimas nu
stebino ne tik lokalius kandi
datus, bet ir majorų Kelly ir 
kitus, kurie tų vakarų ten la-

Mes nevartojam nei mašinos, 
nei elektrikos. Garantuojame su- 
garblnluoti bile kokios rūšies 
plaukus. $5.50 vertybė — šia sa
vaitę tiktai $4.50.

BERNIGE S BEAUTY 
SHOP

1726 WEST 47TH STREET 
Kamp. Hermitage. Tel. Yards 2771

16 metų patyrimo.

MACARONI-
AND-CHEESE

KADY IN 9 MINUTES

_ 01/01/MAN TAIP 
-J ■' SKAUDA 

PEČIŲ 
MUSKULUS, 

KAD NET 
ISSITIESTI 

NEGALIU.A

PAKENTĖK TRUPUT) IKI AS
VIKRIAI IR PAKANKAMAI IŠF ~ 
SIU SKAUDAMU VIETĄ 
SUPAIN-EXPELL£RIU 
PAMATYSI, KAIP 
ŪMAI SKAUSMAS s 

PALENGVĖS

Naudojamas visame pasaulyje nuo 1867 metų

Turtas viri 
es,eoe,«M.M

4%

, Countv). Mlchlyn.__________________
PARDAVIMUI

8-kambarlic mūrinis bungalow, S426 
West 60th Street — furnace apšil
domas. miegojimui porėtus. Visi tak
sai lr assesmental užmokStl. Kaina 
44 050.00. Atsišaukite pas savininką: 
51 SS South Albany Avė. Telefonas 
PROsneet 4002.

, PARDAVIMUI NAMAS 
3 aukštų mūrinis namas. 2 krau
tuvas: BučernS lr šlušapS pirmame 
aukšte 2 4-kambarių fletai lr2

-kambariu fletai. Noriu parduoti ar 
įainvtl ant mažesnio. 2050 West 23-

Street. Antras ankštas užpakaly.

PARDAVIMUI
'Pulkus 2-fletų mūrinis namas — 
•5 kambariai į fleta. Geras banjan
as. Atsišaukite: 2330' W. 22nd PI., 
tel. ROCkwell 3312.

PARDAVIMUI
Mūrinis namas, 1-mas aukštas — 
S kamb. 2-tras — 4. Greitas pir
kėjas, raus “luckv banrsln". 43-člos 
ratV*kHr,al priveža arti. Atsišauki
te: 5811 AVest 04th Place. Klaus
kite antrame anVštvte. užnnkslvje.

PARDUODA AR MAINYS 
5 lr 5 kambarių, 11 metų senumo, 
apšildomas, mūrinis namas. South Rl- 
dSle. Savininkas parduos pigiai arba 
mainys ant lotų arr ant kelių akerų 
žemės ar kokio kito mažesnio daly
ko su plnlgtšku priedu.

DAIN. VASILIAUSKAS 
CHICAGOJ

Aleksandras Vasiliauskas, 
lietuvis dainininkas iš New 
Yorko vakar atsilankė “Drau
go” redakcijon. Vasiliauskas 
yra savininkas puikaus, daug 
žadančio tenoro balso ir arti
moj ateity išvyks Lietuvon, 
kame tikisi dainuoti valstybi
nėj operoj. Ateinantį sekmad., 
kovo 19 d. Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St., Va
siliauskas duos Chicagos lie
tuviams savo pirmutinį ir 
greičiausiai paskutinį koncer
tų. Programoj dainininkas pa
tieks platų lietuviškų dainų 
repertuorų. Koncertas prasi
dės 8.-00 vai. vakaro.

Kviečia visas kaimynas, draugus ir pažystamus 
naudotis mano patarnavimo.

Midwest Seno Stationr
Patarnauja Lietuviai 

Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir 
Mašinų Plovimas 

Taipgi parduodam Pečiams 
Range Aliejų 

Tire ir Battery Service 
24 Valandų Patarnavimas

2335 South VVestern Avenue
TELEFONAS OANAL 8764

4192 S. ARCHER AVENUE 
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0461

United States Government 
priežiūroje ir kiekvienai yp»; 
tai pinigai apdrausti iki 

$5,000.00
Išmokėjom 
Už padėtus 

pinigus
Duodam Paskolas ant 1-mą 

Morgičių
Safety Deposit Dežutee Galinu 

Pasirenduoti
Ofiso Valandos: nuo 8 ryto ik 
5 vak. Seredom nuo 9 iki 12 die 

ną, Subatom nuo 9 ryto iki 
8 vaL vakaro

STANDARD FEDERAL SAV
INGS & LOAN ASSOCIATION

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 

President
HELEN KUCHINSKAS, See.

Bizniavo s namas, su karčlama, prie 
Stock Yards vartų. Parduos pidai 
ar mainys ant lėtų ar fanuos. Rei
kia lr apie $2,0(10.00 pinigais.
Talprl turime dauulau gerų barme
nų. Nepraleiskite progos, pamatykite 
luos greitai, arba paklauskite' įer 
laišką: Joseph Vilimas 0800 South 
Maplewood Avė., Chtcayo. Rllnols,

PARDAVIMUI TAVERNAS (
Tavernas turi būti greitai parduo
tas. Didelė salė su asla taverna. 
Renda $25.00. Priežastis pardavimo 
— nesutikimas tarp vyro lr žmo
nos. 4501 R. Hermitage Avė., Chi- 
eago. Rllnols.

I . NORI MAINYTI
Mainysiu mano taverną lr na

mą ant prlvatlško namo. Atsišau
kite- 4A35 Roti*b Wood Street.

PARDAVIMUI
| 2-fletų narna* parsiduoda pigiai, 

šiltu vandeniu šildomas, po 5 kam
barius. viskas naujausios mados 
1028 S. 47th Conrt. Cicero, IUinols.

UTILITY L1QU0R 
DISTRIBUTORS

Inoorporated

Tel. Prospect 0745-0746
Wholeeale Only

5931-33 So. Ashland Avė.

Pas mus galima gauti tikrai Lla- 
tuvllką Importą Valstybiną Deg

tiną.
Mes Tr Visi Mūsų Darbininkai 
Lietuviai, pp. P. Ir M Dstmldaa 

Savininkai

UNIVERSAL 
RESTAURANT 

tfodernižkiaasitt ir Pato 
gianala Valgykla 

Bridgeporte
750 W.- 31st Street 

JL JL MORKUS, savininkai 
Tel. Victory 9670

Kainos Numažintos - 
ANGLYS

PBETB DAKAE! — SAUKITE 
DIBETĄ AB KAKTĮ

FBMTATTMA8 MIE8TB IB 
PBIBIfIBSOIUOSB.

too ............   sieenut ............................................... ią.ąą
nio ixntr ................ ie.ąąHIlsH RUN ••••••... ... $5.7$
RCRBKNTNOS ............ ............. $s ąą

Tel. ARDmore 6975

SKAITYKITE VIEN KATA
LIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS

wuiduo.se

